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Ponujamo svoj strokovni in številčni potencial,
izkoristite ga 
Nagovor na slavnostni akademiji 12. maja 2015

Darinka Klemenc

Spoštovana ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, državni svetnik mag. Peter
Požun, predsednice in predsedniki regijskih strokovnih društev, strokovnih sekcij,
Upravni odbor, drugi funkcionarji Zbornice – Zveze, predstavniki sindikatov,
predstavniki srbskega in hrvaškega združenja medicinskih sester, cenjeni gosti,
kolegice in kolegi, gospe in gospodje,
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Iskreno dobrodošli na našem največjem in najlepšem dogodku leta – slavnostni akademi-
ji, s katero vsako leto obeležimo mednarodni dan medicinskih sester 12. maj in medna-
rodni dan babic 5. maj. 12. maj praznuje 19 milijonov medicinskih sester po vsem svetu, ki
zagotavljajo zdravstveno nego in oskrbo za več kot sedem milijard ljudi. 
Iskrene čestitke torej za oba praznika, vsem, ki opravljamo neobhodno potreben in ved-
no bolj cenjen poklic medicinske sestre, babice, tehnika zdravstvene nege, bolničarja ne-
govalca. Vsakdo med nami je zaslužen za to, da zdravstveni sistem deluje, četudi smo vča-
sih skeptični in kritični do njega, sem in tja celo upravičeno. Poleg pomena obeh medna-
rodnih dni se skušajmo ob tem pogledati v ogledalo: razvoj stroke, izobraževanje, znan-
stveno raziskovalno delo, področje vodenja, razvoj poklicne etike, vse drugo. In se posve-
titi tudi samim sebi.
V primežu skoraj desetletne krize, v kateri delamo, ko smo na rob možnega (ali ponekod
že tudi čez rob) pripeljali kadrovske obremenitve in druge vire, in s tem ogrozili varnost pa-
cientov in zaposlenih, smo se kljub vsemu dobro izkazali. S premalo resursi delali preko
vseh svojih zmožnosti. In to še kar počnemo. Odločevalce v državi smo že pred krizo pro-
sili, naj se v zdravstvu ne varčuje le na plečih medicinskih sester, babic in drugih sodelav-
cev. In še vedno opozarjamo na nevarnosti takega početja. Močno si želimo, da bi končno
popustil primež ZUJF-a in upamo lahko le, da se do tedaj ne bi zgodilo kaj resnično hude-
ga v smislu varnosti za paciente? 
5. maja so praznovale babice. Letos je njihov mednarodni dan potekal pod motom “Babi-
ce - za boljši jutri«. Medicinske sestre praznujemo z motom; »Moč za spremembe, ceno-
vno učinkovita zdravstvena nega, izboljševanje zdravja in dobrega počutja«. Zadostno šte-
vilo primerno izobraženih in motiviranih zdravstvenih delavcev je življenjskega pomena
za zdravje prebivalstva. Pravičnega dostopa do potrebnih, varnih in kakovostnih zdrav-
stvenih storitev pa seveda ni mogoče zagotoviti brez ustreznega števila ustrezno izobra-
ženih medicinskih sester. Prav zato se je ICN ob letošnjem mednarodnem dnevu medicin-
skih sester osredotočil na zaposlene v zdravstveni negi, ki smo ključni za stabilnost zdrav-
stvenih sistemov. Letošnja tema mednarodnega dneva apelira na razumevanje trga dela
zdravstvene nege. Vrzel med ponudbo in povpraševanjem je različna, pri nas je sicer feno-
men med povpraševanjem in ponudbo nerazumljiv. V mnogih državah po svetu namreč iz-
jemno primanjkuje medicinskih sester, pri nas je na zavodu trenutno več kot 200 diplomi-
ranih medicinskih sester in okrog 1600 tehnikov zdravstvene nege, ob tem da bi za varno
in znosno delo potrebovali blizu 2300 izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Apeliramo
na regulacijo ponudbe in povpraševanja, kar je stvar medresorskega usklajevanja vsaj treh
ministrstev. V tej smeri apeliramo na sprejetje naših pobud tako glede izobraževanja kot
projekcije potreb po kadrih za naprej.
Kot reprezentativno strokovno združenje Zbornica – Zveza smo vedno bolj vključeni v
sodelovanje v zdravstvenem sistemu; v posamezne strateške, strokovne, politične in dru-
ge odločitve. Naj spomnim le na referenčne ambulante, prenovo NMP, nalezljive bolezni,
patronažno varstvo, drugo. V okviru Ministrstva za zdravje smo redno vabljeni na seje Od-
bora za zdravstvo in drugih teles. V Državnem svetu imamo svojega predstavnika, prav ta-
ko rekoč dva v Zdravstvenem svetu, ohranili smo Strateški svet, kot smo želeli. Le na po-
dročjih, kjer se deli denar, nas še težko povabijo k sodelovanju; v mislih imam oblikovanje
splošnih dogovorov, četudi imamo kolegice v patronaži, ki so zasebnice s koncesijo. Delu-
je novoimenovani Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego. Nekaj naših članic in čla-
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nov je postalo prepoznavnih tudi v politiki. »Dobro nam
gre«, bi rekla naša izvršna direktorica Monika Ažman, ki se
po dveh letih ponovno vrača med nas. Dobrodošla, Mo-
nika. 
Z optimizmom lahko rečemo, da počasi postaja jasno, tu-
di v tej državi, da sistem deluje toliko, kolikor delujejo in so
vredni posamezni členi (in člani), zlasti najšibkejši in koli-
kor deluje celota skupaj. Nismo več čisto nevidni in ne-
sliš(a)ni. Počasi se umeščamo v sistem, sicer težko trdimo,
da kot enakovredna poklicna skupina. Bližnji neprijetni
dogodki, ki so se nam zgodili, nas bodo streznili do te me-
re, da bomo, če bomo modri, stopili skupaj, natančneje
dorekli svoje vloge in odgovornosti med sodelavci v timih
in da bo timsko delo končno stopilo iz teorije v prakso. 
Veseli nas, da smo po nekaj ministrih, ki nas niso opazili,
ali so nas videli v popolnoma napačni luči, prišli s seda-
njo ministrico na korekten nivo komunikacije. Saj druge-
ga ne potrebujemo. Naša pričakovanja so usmerjena v tri
področja, le v tisto, kar je realnost urejenih sistemov: da
smo soudeleženi pri oblikovanju ključnih strokovno - po-
litičnih odločitev, da stroka regulira samo sebe, torej da
dobimo nazaj javna pooblastila, in da politika uvidi, da
zdravstvena in babiška nega potrebujeta samostojno za-
konsko ureditev, kot jo imajo zdravstveni sistemi v razvi-
tih delih sveta. 
Tako smo v pričakovanju podelitve javnih pooblastil. Dve
leti se na tem področju ni veliko dogajalo, zato bo treba
veliko nadoknaditi. Izteka se namreč sedemletno licenčno
obdobje oziroma je nekaj malega podaljšano, a to ni veli-
ko. Ne glede na to si bomo prizadevali zgledno peljati re-
gulacijo, če nam bodo javna pooblastila podeljena, ni nas
strah tega velikega izziva. 
Nocoj ni čas za poudarjanje vseh problemov, ki so še pred
nami. Raje si povejmo, da se cenimo – sebe, svoje sode-
lavce v timih, da smo dobri, zdržljivi, delamo profesional-
no, odgovorno, etično, kot je mogoče v poklicih, kjer ljudje
delajo za ljudi in z ljudmi. Nocoj je priložnost, da si malce
osvežimo poklicno (samo)podobo, utrdimo lastno identi-
teto, pripadnost stroki, organizaciji, ki nas združuje. 
Dva dneva smo se v rekordno obiskanem kongresu
posvečali stroki. Ponosni smo na več kot 300 udeležencev,
60 domačih in tujih predavateljev, izdani zbornik s 500
stranmi; vse to dokazuje, da znamo in zmoremo, vse to
smo naredili s peščico ljudi, sami, z entuziazmom, brez tu-
je pomoči. Hvala vsem, da smo uspeli. 
Samim sebi se preporedko zahvalimo, prav tako svojim
kolegicam in kolegom (mnogi so zdajle na delovnih me-
stih). Zahvala gre tudi našim družinam in seveda pacien-
tom. Kot že nekaj let se tudi letos ponosno postavljamo z
visokim zaupanjem v naš poklic, saj so nam pacienti na-
menili najlepšo zahvalo. S piloti si namreč ne le v doma-
čem, tudi v širšem kontekstu, delimo drugo mesto po zau-
panja vrednih poklicih, takoj za gasilci. Zato dovolite, da
se vam v imenu tistih, ki te možnosti nimajo - pacien-
tov, kajti njihov glas je prešibak in vpliv premajhen,
tudi letos zahvalim za vso strokovno skrb in človeško
toplino, ki ste jo tudi v tem letu nudili slehernemu, ki
je bil vaše pomoči potreben. 
20.000 tisoč nas je, ki v slovenskem prostoru vsakodnevno
skrbimo za ljudi, bolne in zdrave. Skoraj 80 odstotkov nas
je združenih v enoviti organizaciji Zbornici – Zvezi, ki bo

leta 2017 praznovala spoštljivih devet desetletij obstoja in
delovanja. Bodimo ponosni na to. Spoštovani, ta avditorij
je prvi, ki mu sporočamo še eno veselo novico: čez mesec
dni bo Zbornica – Zveza na konferenci ICN v Seulu na sre-
čanju predstavnikov nacionalnih združenj z vsega sveta iz
rok predsednice ICN gospe Judith Shamian prejela nagra-
do, imenovano »Membership Inclusiveness Gold award«,
kot priznanje za svoje delo za vključevanje na nacionalni
ravni in za izboljšanje pokritosti s članstvom v nacionalni
organizaciji medicinskih sester. Ta nagrada je naša skup-
na, zahvala gre vam, spoštovano članstvo, management,
funkcionarji, za vašo naklonjenost, za ozaveščanje o po-
menu združevanja, ki se odseva skozi odstotek članstva,
ki ga nima nobeno (vsaj ne evropsko) združenje medicin-
skih sester. Pripadnost stanovskemu združenju so cenile
že naše predhodnice; zavedale so se, da je njihova moč
prav v številčnosti in profesionalnih vrlinah. Gospa Majda
Gorše bo nocoj tudi zaradi teh vrlin prejela priznanje An-
gele Boškin za življenjsko delo. 
Splošna javnost in mediji nam namenjajo kar precej po-
zornosti. Poleg pereče problematike pomanjkanja nego-
valnega kadra po praktično vseh slovenskih bolnišnicah,
pa tudi drugje, še posebej o težavah v intenzivnih enotah,
v domovih starostnikov, povsod drugje, je bilo veselje pre-
birati tudi pozitivna sporočila, kot so, podelitev naslova
Pomurka leta medicinski sestri, revija Zdravje pa je pono-
vno izbrala tri »najsrčnejše«: babičarja, patronažno medi-
cinsko sestro in medicinsko sestro iz bolnišnice. Morda sta
naš novi izziv in naša priložnost pri soodločanju na najvi-
šji ravni tudi vstop nekaterih naših članic in članov v poli-
tiko tako na lokalni kot na državni ravni. Vanje polagamo
dodatne upe in pričakovanja. 
Spoštovana ministrica, hvala za tvorno sodelovanje. Po
več letih imamo prvič občutek, da nas ministrstvo jemlje
kot sogovornike v zdravstvu, kar izkazujete z umeščanjem
zdravstvene nege v zdravstveni sistem in politiko, pa tudi,
recimo, z reševanjem kadrovskih normativov in javnih po-
oblastil. Zato podpiramo vaša prizadevanja za ureditev si-
stema zdravstvenega varstva v državi v celoti in ne le par-
cialno. Tako aktivno sodelujemo pri referenčnih ambulantah
in tudi pri prenovi NMP. Naši reševalci so visoko izobraženi
in usposobljeni strokovnjaki, ne le primerljivi, temveč bolj
kakovostni kot izvajalci v drugih primerljivih razvitih zdrav-
stvenih sistemih. Zato dajemo projektu NMP svojo podpo-
ro, ob pričakovanju, da se poskrbi za ustrezno dostopnost
do zdravstvene oskrbe vseh prebivalcev Slovenije.
Ponujamo svoj strokovni in številčni potencial, izkori-
stite ga. 
Spoštovani avditorij pa pozivam, da ostanemo združeni v
enoviti organizaciji, čim bolj složni, usmerjeni v optimi-
zacijo zdravstva. In obljubimo, da bomo še naprej nasta-
vljali družbi in samim sebi ogledalo, nocoj v pozitivni na-
ravnanosti na vsej črti.
Naj zaključim z iskrenimi čestitkami nagrajenkam, z
zahvalo za dvodnevni nepozabni kongres, z zahvalo,
da sem imela čudovit privilegij in čisto od blizu sode-
lovala pri 10 kongresih in 14 simpozijih Zbornice –
Zveze. S tega mesta vas letos namreč nagovarjam zad-
njič v svojih dveh mandatih. Hvala, ostanimo ponosni
na svoje delo, drug na drugega, na svoj ceh. In tudi no-
coj praznujmo s ponosom. �
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Podelitev srebrnih znakov in zahval DMSBZT Celje
Tomica Kordiš

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje je v četrtek, 14. 5. 2015, podeljevalo srebrne
znake in zahvale našim članom. Zahvaljujemo se predsednici Zbornice – Zveze Darinki Klemenc, ki nas je na tej
proslavi nagovorila in pozitivno spodbudila k nadaljnjemu delu. 

N
a tej svečani proslavi ob mednarodnem dnevu babic
in mednarodnem dnevu medicinskih sester smo po-
delili »srebrne zanke« regijskega društva Birgiti Ra-

buza in timu zdravstvene nege ginekološko porodniške-
ga oddelka Splošne bolnice Celje. Zahvalili smo se tudi
Srednji zdravstveni šoli Celje, ki je z veliko volje in nese-
bične pomoči pomagala v teh letih DMSBZT Celje pri iz-
vedbi strokovnih srečanj in vseh ostalih aktivnosti, ki jih
imamo. Zahvala pa gre tudi našim upokojenim članom,
ki so v lanskem letu zaslužno stopili v »čevlje penzioni-
stov« to pa so: Pavlina Nikolič, Martin Kač, Branka Kocu-
van, Dana Durakovič, Katarina Preložnik, Marinka Zupan-
čič in Vesna Bohar. Vsekakor pa še enkrat čestitamo naši
članici Nataši Medved za »zlati znak« Zbornice – Zveze in
ji želimo v prihodnje obilo uspeha pri delu.

dializnih edukacijah. Svoje znanje prenaša tudi na mlajše
sodelavce in na dijake in študente zdravstvene nege,
Brigita Rabuza je medicinska sestra z velikim srcem, širo-
kim znanjem in neizmerno pripravljenostjo pomagati pa-
cientom, sodelavcem pa tudi živalim, torej vsem, ki po-
moč potrebujejo, zanjo ni nič nemogoče, spremembe pa
se ji zdijo dobrodošle. Težko jo je v skopih stavkih opisa-
ti, saj je Brigita s solzami v očeh berljiv roman, ki živi in di-
ha z nami.
Ponosna je, da je medicinska sestra, da lahko pomaga
drugim. Ponosna je na razvoj zdravstvene nege v sloven-
skem prostoru, h kateremu je tudi sama veliko pripomo-
gla.
Če srebrni znak izraža zahvalo za znanje, prepoznavnost,
ponos in spoštovanje, potem je sestra Brigita medicinska
sestra, ki si ga nedvomno zasluži, so napisali predla-
gatelji.

IZ DRUŠTEV

Darinka Klemenc izroča priznanje Brigiti Rabuza

Tim zdravstvene nege ginekološko porodniškega oddelka SB Celje Brigita Rabuza
Gospa Rabuza Brigita je bila rojena v Večjem Brdu. Sred-
njo zdravstveno šolo je končala 1983 v Celju. Vpisala se je
na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani, vendar
so jo potrebovali doma, zato je študij prekinila in se za-
poslila v SB Celje, v Centru za dializo. Kljub oddaljenosti
doma od službe se je odločila in nadaljevala študij v Ma-
riboru. Opravila je tudi predpisan program izobraževanja
in pridobila naziv »diplomirana medicinska sestra«.
Doma je neutrudno gradila hišo in skrbela za družino. Ko
se danes ozira nazaj, se sprašuje, kako ji je to uspelo.
Danes je vodja tima na dializi in v ambulanti za bolezni
ledvic. Je izredno požrtvovalna, delovna, prilagodljiva,
skrbna, profesionalna in izjemno pozitivna, njen obraz
kljub občasnim težkim trenutkom večinoma krasi na-
smeh, ki pomirja in spodbuja.
Vsa ta leta poglobljeno pridobiva nova znanja, ki jih raz-
daja sodelavcem in pacientom. Poznana je tudi izven lo-
kalnih meja, saj pogosto predava na strokovnih srečanjih
širom po državi. Prav tako s prijaznostjo in potrpežlji-
vostjo pacientom predaja znanje in jih opogumlja na pred

Tim zdravstvene nege ginekološko porodniškega oddelka
SB Celje 
Tim deluje na največjem oddelku v bolnišnici, ki se naha-
ja v stari zgradbi iz leta 1930. Delujejo v 4 etažah in imajo
8 odsekov: Specialistične ambulante, Porodni blok, Ope-
racijski blok, Odsek za novorojenčke, Odsek za otročnice,
Odsek za patološke nosečnosti in Odseka za konservati-
vno in operativno ginekologijo z intenzivno nego. Vsak
odsek je specifičen, delo v njih je specifično, vendar se tu-
di prepleta in tim deluje usklajeno. Zdravstveno nego iz-
vaja 86 zaposlenih. To so medicinske sestre, zdravstveni
tehniki in babice. Letno opravijo in sodelujejo pri okoli
2000 porodih, 3000 večjih ali manjših operativnih posegih
in veliko oskrbnih dneh. Izvajajo celostno obravnavo vseh
zaupanih jim pacientk. Prisotne so ob njih ob rojstvu pa
tudi ob poslavljanju od življenja. 
Ponosni so na pridobljen naziv »Novorojenčkom prijazna
porodnišnica », ki so ga pridobili kot drugi v državi. Se pa
trudijo, da so tudi materam prijazni.
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Medicinske sestre in babice svoje delo tudi vestno doku-
mentirajo in viden je njihov prispevek pri razvoju in pri-
pravi negovalne dokumentacije. Pri njih opravljajo delo-
vno prakso dijaki in študentje zdravstvene nege. S svojim
delom se trudijo zagotoviti kakovostno in varno zdrav-
stveno nego vseh, za katere delajo.
Za naš tim so pomembne vrednote: strokovnost, pošte-
nost, odgovornost ter human in etičen odnos do pacien-
tov in njihovih bližnjih. Člani tima so vedno pripravljeni
učiti se in sprejemati pozitivne spremembe. Odlikuje jih
dobro medsebojno sodelovanje, prizadevnost in zavze-
tost pri delu in spoštljiv odnos do sodelavcev in pacientk.
Zavedajo se pomena dobrega komuniciranja in sodelo-
vanja z vsemi sodelavci na oddelku.

Predlagatelji so napisali, da za vse člane tima velja verz
Toneta Pavčka, ki pravi:
Ta svet je lep,
če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,

Od leve proti desni: Darinka Klemenc, Nataša Medved in 
Tomica Kordiš

če stisneš roko nekomu,
ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,
če si človek do ljudi.�

Iskrene čestitke za »zlati znak« Zbornice - Zveze  
Nataši Medved.

DMSBZT Ljubljana

NAPOVEDNIK ZA POHODE JUNIJ –
JULIJ – AVGUST 2015

- 13. 6. – pohod do morja (Hrvaška) – LUBENICE –
CRES in LOŠINJ. 
- 27. 6. – s kolesom po nekdanji  Istrski železniški pro-
gi  Porečanka (Hrvaška) – BUJE – MOTOVUN – VIŠN-
JAN. 
- 4. 7. – pohod nad Bohinjem – VOGEL (z žičnico) –
KOMNA – BOHINJ.
- 11. 7. – 14. 7. 2015 – tretja ponovitev potovanja –
HRVAŠKA in BIH. 
- 22. 8. – pohod nad Bovcem – BOVEC – ČUKLA in
IZLET SELLA NEVEA (Italija).

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima

vabi na 

2. LETNI KONCERT
PEVSKEGA ZBORA 
DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV MARIBOR, 

La Vita,
v nedeljo, 14. junija 2015, ob 18. uri 

v Viteški dvorani Mariborskega gradu,
imenitnem arhitektonskem spomeniku, 
v osrčju starega mestnega jedra
(Grajska ulica 2, 2000 Maribor).

Koncert poklanjamo članom društva in njihovim
svojcem, gostom ter vsem, ki dobro v srcu mislijo. 

Prisrčno vabljeni.

Ksenija Pirš,  predsednica

Anemarija Smonkar, vodja dejavnosti
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Udeleženci

Aktivnosti v Strokovnem DMSBZT Pomurja 
v prvem polletju 2015
Daniela Mörec

Kmalu po novoletnih praznikih, ko smo si izrekli tisoče najlepših želja, so se dogodki v Strokovnem društvu
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZ) Pomurja, začeli nizati. Vsak drugi torek v mesecu se
sestane Izvršilni odbor društva, ki sledi načrtu dela in ga realizira. 

V
januarju smo izvedli učno delavnico iz EFT- tapkanja,
oziroma doseganja čustvene svobode.  Tisti, ki smo se
je udeležili, nismo bili skeptični. V naših delovnih

okoljih je preveč stresa, ki lahko najeda zdravje in tapkan-
je je odličen instrument, da se ga znebimo.
V februarju smo v Hotelu Vivat izvedli občni zbor društva,
ki se ga je udeležilo nekaj več kot 70 članov. Po uvodnih
pesmih skupine Žarek, nas je v nagovoru pozdravila
predsednica DMSBZT Pomurja, nato pa še predsednica
Zbornice – Zveze (ZZ), Darinka Klemenc. Po sprejetju vseh
poročil za preteklo leto in planov za leto 2015, smo izvolili
delegate za Skupščino ZZ ter imenovali novo članico
Izvršilnega odbora društva. V prijetnejšem delu nas je do
solz nasmejal, stand up komik Miki Bubulj. 
V februarju smo se udeležili srečanja, ki ga je organiziral
Nacionalni inštitut za javno zdravje z naslovom »Pomaga-
jmo programu Svit pri reševanju življenj«. Štiri naše članice
so prejele priznanja. Že lansko leto pa je predsednica v
imenu društva podpisala listino o ambasadorstvu progra-
ma Svit za Pomurje.  
Za 8. marec smo našim članicam podarili ogled Labodje-
ga jezera v Narodnem gledališču Maribor. Ta dogodek nas
je očaral in bil prelepo darilo za Dan žena. V tem mesecu
smo iz vodstva društva obiskali Hrvaško združenje medi-

cinskih sester v Čakovcu, kjer smo se srečali z njeno
predsednico, Darinko Žvorc in glavno medicinsko sestro
Županijske bolnišnice Čakovec, Nevenko Horvat. Dogov-
orili smo se o sodelovanju zamejskih društev medicinskih
sester. V marcu smo imeli še strokovno srečanje na Srednji
zdravstveni šoli z naslovom »Zdravstvena nega v sred-
nješolskem izobraževanju«. Ravnateljica Zlatka Lebar nas
je popeljala skozi razvoj in nam predstavila simulacijo v
zdravstveni negi, poslušali pa smo še o sodobnem
pristopu pri poučevanju zdravstvene nege in analizi prak-
tičnega usposabljanja pri delodajalcu. Na koncu smo ob
ogledu šole bili presenečeni, saj je bila učilnica za ZN živa
kot bolniška soba. 
Ob Svetovnem dnevu zdravja v aprilu je bilo DMSBZT Po-
murja soorganizator srečanja na Otoku ljubezni v Ižakov-
cih. Na tem dogodku se zbere veliko Pomurcev, mi pa smo
kar 220 izmerili krvni tlak in dajali nasvete. 
Ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester smo bili
seveda prisotni na 10. kongresu zdravstvene in babiške
nege ter z izvirno stojnico sodelovali na ob kongresnih de-
javnostih. Čestitamo Zbornici – Zvezi za odlično organi-
zacijo, uspešne strokovne prispevke in čudovit program
na večerni prireditvi. Ministrica nam je s svojim govorom
dala krila. 
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V najlepšem mesecu se nas je kar 54 udeležilo ekskurzije
v bolnišnico Čakovec, kje so nas kolegice hrvaškega
Združenja medicinskih sester prisrčno sprejele. Po obisku
v Županijski bolnišnici Čakovec je sledil izlet po Medžimur-
ju in spoznavanje hrvaške kulturne dediščine tega po-
dročja. 
29. maja smo v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah orga-
nizirali strokovni in družaben dogodek z naslovom »Znan-
je je vir učinkovite zdravstvene nege«. Strokovne članke, ki
so jih pripravili naši člani, smo strnili in izdali na CD-ju. Tako
smo na lokalnem nivoju obeležili Mednarodni dan medi-
cinskih sester. V kulturnem programu je sodelovala pevs-
ka skupina Žarek in dijaki Srednje zdravstvene šole. 
V začetku junija bomo imeli strokovno srečanje na temo
zdravljenja in zdravstvene nege iz okulistike, ki smo ga or-
ganizirali skupaj z Zdravniškim društvom Pomurja in Očes-
nim oddelkom Splošne bolnišnice Murska Sobota. Orga-
nizirali smo še izobraževanje iz zakonodaje na področju
zdravstva s poudarkom na zdravstveni negi, ki spada v ob-
vezne vsebine za pridobitev licenc.
Na pobudo članice našega društva, mag. Marije Zrim, smo
pri DMSBZT Pomurja ustanovili Raziskovalno skupino, ki
bo raziskovala življenje in delo pomurskih medicinskih
sester.
Kar pestro se nam je dogajalo v prvi polovici leta. Bližajo pa
se dopustniški meseci, ki jih izvajalci zdravstvene nege
težko pričakujemo. Julija in avgusta ne bo posebnih
društvenih aktivnosti, zato želim vsem prijetne dopust-
niške dni. �

8. marec Labodje jezero

Nordijska hoja

Udeleženci

Tapkanje

IZ DRUŠTEV
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Vabi svoje člane na 

Strokovno ekskurzijo »Viška zgodba« s pevskim zborom društva »La Vita«
Odhod: petek, 4. september; vrnitev nedelja, 6. september v večernih urah.

Split je eno izmed najstarejših mest v Evropi. Je največje in najpomembnejše mesto v Dalmaciji in hkrati tudi glavno mesto Splitsko - dal-
macijske županije ter kulturno, politično in gospodarsko središče Dalmacije. Mesto se nahaja na polotoku, na zahodnem delu Kastelskega
zaliva in Splitskega kanala. Mesto skriva v sebi veliko kulturno - zgodovinskih spomenikov, ki so vredni ogleda. Vis je otok v srednje-
dalmatinskem arhipelagu, ki je najbolj oddaljen od kopnega in znan po neokrnjeni naravi. Prvi prebivalci so se na Vis naselili že v ob-
dobju neolitika, zato je otok zanimiv tudi iz kulturno – zgodovinskega vidika.

PROGRAM POTOVANJA: 
1 dan: SLOVENIJA — SPLIT
Odhod avtobusa ob 2.00 uri izpred vhoda v Univerzitetni klinični center Maribor in ob 2.20 uri izpred prostorov društva
v Melju (možnost izbire). Sledi prijetna vožnja v smeri proti Zagrebu ter naprej po avtocesti mimo Zadra, do Splita.
V Split bomo prispeli okrog 8. ure, kjer si bomo ogledali Klinični bolnički centar (KBC) Split, ki sodi v vrh ev-
ropskih kliničnih centrov in je osrednja zdravstvena ustanova Splitsko – dalmatinske županije in celot-
nega južnega področja Republike Hrvaške. Obsega t. i. Kliniku za kirurgiju, Kliniku za bolesti uha, nosa i grla s ki-
rurgijom glave i vrata, Kliniku za očne bolesti, Kliniku za ženske bolesti i porode, Kliniku za anesteziologiju, reanima-
tologiju i intenzivno liječenje, Kliniku za onkologiju i radioterapiju, Kliniku za unutranje bolesti, Kliniku za plučne bo-
lesti, Kliniku za neurologiju, Kliniku za psihiatriju, Kliniku za infektologiju, Kliniku za kožne i spolne bolesti, Kliniku za
dječje bolesti. Več informacij najdete na www.kbsplit.hr
V KBC Split bo pevski zbor društva »La Vita« priredil kulturni program ob sprejemu in tako pomembno
promoviral društvo ter pripomogel k medsebojnemu, stanovskemu povezovanju s kolegi iz sosednje Hrva-
ške. Sledil bo ogled ustanove. Pot bomo nadaljevali po mestu Split, kjer si bomo vodeno ogledali največje znamenitosti, saj je Split eno izmed ti-
stih mest, kjer jim je staro mestno jedro še uspelo ohraniti takšno, kot je bilo nekoč. Njegova duša je Dioklecijanova palača, ki je skupaj z zgodovin-
skim centrom mesta na seznamu Unescove svetovne dediščine. Katedrala sv. Dujma, splitskega zaščitnika, se nahaja v mavzoleju carja Dio-
klecijana, njena razkošna notranjost pa je tradicionalno zbirališče številnih vernikov in turistov. Tudi izven obzidja Dioklecijanove palače se nahajajo šte-
vilni kulturni spomeniki (renesansi trg Prokurative, palače, cerkve in muzeji). V popoldanskih urah se bomo vkrcali na trajekt in odpluli na otok
Vis. Namestitev v hotelih Tamaris in Issa, večerja. Po večerji prosto ali druženje.

2. dan: VIS
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled Doma za starije i nemoćne osobe Vis. Več informacij najdete na www.dzsi-
no-vis.hr Sledi srečanje s patronažno medicinsko sestro na otoku, ki nam bo predstavila vlogo in pomen
dela otoške medicinske sestre. Privoščili si bomo prosti čas za popoldanski počitek v prelepi, neokrnjeni naravi, kjer
se prepletajo neskončne energije sonca, turkizne barve kristalno čistega morja in petja škržatov ter vetriča pod borov-
ci. Poletna noč se bo začela z večerom, ki ga bodo v sklopu Viškega poletja obogatile članice pevskega zbora La
Vita s svojim nastopom, na koncertu pod zvezdami. Večer bo čarobno doživetje užitkov, kulturnih, kulinaričnih in
družabnih.

3. dan: VIS — BIŠEVO - SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja proti otoku Biševo, ki je nedaleč od otoka Visa, kjer si bomo ogledali Modro špiljo, morsko jamo,
ki je zaradi podmorske odprtine značilno belo osvetljena. Otok je znan po svojih peščenih plažah in vinu Plavac, za-
to bomo nedeljski izlet sklenili glede na »vremenske razmere«. Po ogledu se vračamo proti domu, na poti možni po-
stanki. Domov bomo prispeli v poznih večernih urah.

Več informacij najdete na spletni strani društva: www.dmsbzt-mb.si

PRIJAVE IN OSTALE INFORMACIJE:  Ob prijavi prosimo, da sporočite: ime, priimek, naslov in številko osebnega dokumenta (priporočena je osebna iz-
kaznica). Bojana Rožman, poslovni tajnik društva. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Pridete? Trenutki, preživeti z nami, bodo nepozabni!

Programsko - organizacijski odbor: Ksenija Pirš, Anemarija Smonkar, Klementina Mikec Korpič, Barbara Donik

IZ DRUŠTEV
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

PREHRANA 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

9. oktober 2015, TALASO STRUNJAN, HOTEL
SVOBODA
Registracija udeležencev od 8.30 dalje
Potekal bo elektronski način registracije, zato
imejte s seboj člansko izkaznico.

Program izobraževanja

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

Organizator

Zbornica - Zveza
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v zobozdravstvu in 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v splošni medicini 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Enodnevna kotizacija z DDV znaša 95 € za člane
Zbornice -Zveze,
za nečlane Zbornice - Zveze 190 €.
Kotizacijo nakažite na TRR  NLB d.d., št. 0201
5025 8761 480, sklic na 00 0220-09102015
s pripisom za Sekcijo  MS in ZT v zobozdravstvu
ali jo poravnate po izstavljenem računu. 

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk bo oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja v register izobraževanj bo
oddana na Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava
Na strokovni seminar se prijavite preko e-
prijavnice na straneh Zbornice - Zveze. 
Dodatne informacije;
Tadeja Bizjak, tel.: 041/ 634 480 ali e-pošta:
tadejab66@gmail.com
Marina Čok,  tel.: 051/ 396 296 ali e-pošta:
cok.marina@gmail.com

TEMA SREČANJA

OB 20. LETNICI DELOVANJA SEKCIJA
MS IN ZT V URGENCI ORGANIZIRA 3.
KONGRES STROKOVNE SEKCIJE
"URGENTNI PACIENT - VČERAJ, DANES,
JUTRI"

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

15. in 16. oktober 2015, Terme Čatež
Registracija udeležencev med 8. in 9. uro

Program izobraževanja
Aktualne strokovne teme, teme s področja etike,
nevrologije, oskrbe ran, upravljanja z zdravili,
terapevtske imobilizacije ... Na kongresu lahko
sodelujete v okviru prostih tem: izvlečke pošljite
do 15.7.2015, o sprejetju boste obveščeni do
31.7.2015. Program bo objavljen na spletnih
straneh Z - Z. 

Organizator

Zbornica - Zveza
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v urgenci

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša za  člane Zbornice - Zveze
160 €, za nečlane 320 €. Kotizacijo nakažite na
TR - NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - Zbornica
- Zveza, št.: 02015 - 0258761480 sklic na
številko 00 0224 - 15102015 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
izpopolnjevanj/izobraževanj bo oddana na
Zbornico - Zvezo.
Dodatne informacije in prijava

Prijave preko e-prijavnice na spletni strani
Zbornice - Zveze.  Izvlečke za sodelovanje v
okviru prostih tem z vašimi podatki posredujte
na e-naslov: vida.bracko@gmail.com Dodatne
informacije pri Vidi Bračko na tel. 041 909 328
Vljudno vabljeni!   

TEMA SREČANJA

"ČLOVEK ČLOVEKU ČLOVEK" -
SPREJEMANJE ČLOVEŠKE NARAVE KOT
POMEMBEN DEL OSKRBE SLADKORNE
BOLEZNI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

16. in 17. oktober 2015, Bohinjska Bistrica,
Bohinj Park EKO hotel

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani Zbornice-zvez

Organizator

Zbornica - Zveza
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v endokrinologiji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320 € (za člane
Zbornice - Zveze znaša kotizacija 160 €). Glede
prijave, hotelske namestitve in plačila glej
program objavljen na spletni strani Zbornice -
Zveze. 

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za
zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja v register izobraževanj je
bila oddana na Zbornico-zvezo.

Dodatne informacije in prijava

Prijave sprejemamo preko e-prijavnice na spletni
strani Zbornice - Zveze in na 
e-naslov: janaklavs@gmail.com.
Dodatne informacije: Jana Klavs na tel.številki:
041/519-229 

UTRIP Junij/Julij 2015
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED, OBVEZNA VSEBINA
LICENČNEGA VREDNOTENJA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

22. 9. 2015, Celje, Srednja zdravstvena šola
Celje, prvo nadstropje, začetek ob 12.30. 

Program izobraževanja

Izobraževanje je objavljeno na spletni strani
www.dmsbzt-celje.si in ZB-ZV.

Organizator

DMSBZT Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev
v zdravstvu Zbornice - Zveze

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje je 40 eur,
za nečlane 160 € z ddv. Zavodi in posamezniki
znesek poravnajo po prejetju računa. 

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si, preko
elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni
strani ZB - ZV z izpolnjenimi vsemi podatki in jo
pošljete na zgornji naslov. Prijave do zasedenosti
mest (30). Informacije na: 051 398 909.

TEMA SREČANJA

"STROKOVNI POPOLDNEVI":
REFERENČNE AMBULANTE, 
ANDREJA VORŠIČ.  

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

24. 9. 2015, Srednja zdravstvena šola Celje, prvo
nadstropje, začetek ob 15h. 

Program izobraževanja

Izobraževanje je objavljeno na spletni strani
www.dmsbzt-celje.si in ZB-ZV.

Organizator

DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje je
brezplačna, za nečlane 15 € z ddv. Zavodi in
posamezniki znesek poravnajo po prejetju
računa. 

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si. Prijave do
zasedenosti mest (30). Informacije na: 051 398
909 Kordiš.

TEMA SREČANJA

"STROKOVNI POPOLDNEVI":
PARKINSONOVA BOLEZEN, 
PROF. DR. ZVEZDAN PIRTOVŠEK .

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

15. 10. 2015, Srednja zdravstvena šola Celje,
prvo nadstropje, začetek ob 15h. 

Program izobraževanja

Izobraževanje je objavljeno na spletni strani
www.dmsbzt-celje.si in ZB-ZV.

Organizator

DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje je
brezplačna, za nečlane 15 € z ddv. Zavodi in
posamezniki znesek poravnajo po prejetju
računa. 

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si. Prijave do
zasedenosti mest (30). Informacije na: 051 398
909 Kordiš.
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

UČNA DELAVNICA: "PARTNERSKI
ODNOSI" ALBINA KOKOT .

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

22. 10. 2015, Srednja zdravstvena šola Celje,
prvo nadstropje, začetek ob 15h. 

Program izobraževanja

Izobraževanje je objavljeno na spletni strani
www.dmsbzt-celje.si in ZB - ZV.

Organizator

DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje je 15
evrov, za nečlane 30 € z ddv. Zavodi in
posamezniki znesek poravnajo po prejetju
računa. 

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si. Informacije na:
051 398 909 Kordiš.

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED, OBVEZNA VSEBINA
LICENČNEGA VREDNOTENJA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

17.6.2015, Kranj Bleiweisova 22, Zavarovalnica
Triglav, velika predavalnica, začetek 13.30

Program izobraževanja

Izobraževanje je objavljeno na spletni strani
http://www.dmsbzt-gorenjske.si/ in Zbornici-
Zvezi

Organizator

DMSBZT Gorenjske v sodelovanju s Sekcijo
reševalcev v zdravstvu Zbornice - Zveze

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija znaša za člane DMSBZT Gorenjske 80
eur, za nečlane 160 € z ddv. Zavodi in
posamezniki znesek poravnajo po prejetju
računa. 

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

PRIJAVE: nina.trifoni@gmail.com, preko
elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni
strani ZB - ZV z izpolnjenimi vsemi podatki in jo
pošljete na zgornji naslov. Prijave do 10.6. oz. do
zasedenosti mest (50).

UTRIP Junij/Julij 2015

Z veseljem sporočava, da je

najina kolegica

ELIZABETA STEPANOVIĆ 

na Fakulteti za vede o zdravju v

Izoli 26. januarja 2015 uspešno

zaključila magisterij zdravstvene

nege.

Za profesionalni in osebni

uspeh ji iskreno čestitava

Suzana Šega

in 

Milka Mlakar Petrič

Čestitka

Na Zdravstveni fakulteti

Univerze v Ljubljani, je uspešno

zaključila magisterij zdravstvene

nege

MUNIRA PEJIĆ.

Za profesionalni in osebni

uspeh ji 

iskreno čestitamo.

Njene kolegice in sodelavke

Čestitka


