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Skupaj.

K
o sem pred skoraj 30 leti kot višja medicinska sestra v enoti centralne intenzivne
terapije Splošne bolnišnice na Jesenicah začenjala svojo poklicno pot, sem bila,
kljub začetku nove in negotove poti, mirna v sebi. Ker sem vedela, da je vse tako,

kot je prav in da me čaka pomembno potovanje k sebi in ljudem, ki sem ga sprejela,
ker verjamem vanj. In tisto, v kar verjamemo in za kar smo se pripravljeni dati,
navadno prinese kaj lepega. S tem zaupanjem sem vstopala v vse nove začetke in se
veselila za vsakega pacienta, ki mu je bilo bolje, za vsako zmago življenja; naposled
hvaležna tudi zase, da mi je dano živeti, ustvarjati, pisati našo skupno zgodbo.
Tudi ob imenovanju za predsednico Zbornice – Zveze občutim mir. In zaupanje. In
hvaležnost.
Hvaležna sem, da sem imela zadnjih osem let priložnost sodelovati pri pisanju
uspešne zgodbe Zbornice – Zveze in da smo skupaj prebrodili tudi trenutke, ko nam
odločevalci niso bili naklonjeni. Hvaležna sem za izkušnjo videti in doživeti, kaj
pomeni graditi profesionalno organizacijo, kakršno imamo danes, k čemur je
dosedanja predsednica, spoštovana Darinka Klemenc, s svojo predanostjo
organizaciji in strokovnim znanjem zelo veliko prispevala. Hvala, Darinka in hvala
vsem vam, drage članice in člani, ker ste bili tukaj v dobrem in slabem in s svojo držo
omogočili, da je Zbornica – Zveza danes lahko sodobna, avtonomna strokovna
organizacija medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev
negovalcev, ki skrbi za razvoj stroke in zmore in bo zmogla uspešno delovati za vas.
Naprej bomo šli skupaj. Izkušnje, ki sem jih pridobila na delovnem mestu izvršne
direktorice, mi dajejo zaupanje, moči in vizijo, da lahko do sedaj opravljeno delo še
dodatno nadgradimo in dopolnimo. Dragocena prednost je, da poznam vse
sodelavce. Tiste najtesnejše v pisarni, upravnem odboru, odboru regijskih
strokovnih društev, odboru strokovnih sekcij, delovnih skupinah ter komisijah. Med
nami so se stkale strokovne in socialne vezi; med njimi je najmočnejša pripadnost
organizaciji, v kateri skupaj sooblikujemo in živimo njene vrednote in poslanstvo.
Prepričana sem, da znamo in zmoremo doseči največ in najbolje za naše člane in
stroko.
Med vrednotami, ki so in bodo moje vodilo tudi v prihodnje želim izpostaviti zlasti
naslednje:
Znanje in strokovnost nam prinašata moč in suverenost. Trdno verjamem vanju ter
v dejstvo, da bomo medicinske sestre in babice v prihodnje še tesneje vpete v
zdravstveni sistem in bomo odigrale pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravja v
družbi.
Skrb za članice in člane ostaja temeljno poslanstvo naše organizacije. Naše članice
in člani boste za nas vedno prvi in prizadevali si bomo, da se nam pridružijo tudi tisti,
ki so do zdaj morda oklevali. Številčnost, povezanost in prepletenost delovanja
organizacije preko regijskih strokovnih društev, strokovnih sekcij in delovnih skupin
v geografsko majhnem prostoru ostaja naša dragocena prednost.
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Spoštovanje je vrednota, ki krepi in povezuje. Zavedam se, da bomo kot
strokovna organizacija pridobivali ugled tudi s spoštovanjem nas samih in drug
drugega. Vsi skupaj in vsakdo med nami prispevamo v dobro zdravstvene in
babiške nege, za njen razvoj in napredek in neposredno klinično prakso, v dobro
pacienta. Zaslužimo si spoštovanje in ga zmoremo podeliti.
Solidarnost je vrlina, ki medicinskim sestram in babicam ni tuja, žal pa čas
globalne gospodarske krize vse bolj pritiska tudi na nas in nekateri med nami so se
že znašli v brezizhodnih položajih, na robu obupa. Pobuda za ustanovitev
posebnega sklada za pomoč kolegicam in kolegom v stiski je že bila podana in v
mojem mandatu bomo zagotovili ustrezna sredstva.
Odgovornost do članstva, organizacije in javnosti ter transparentnost delovanja
organizacije je odlika sodobne organizacije, kakršna je naša. Tako krepimo
zaupanje in pripadnost.
Sodelovanje z društvi, zbornicami ter sindikati v zdravstvu je bilo že sedaj
usmerjeno v aktivnosti in pogajanja za potrditev kadrovskih standardov in
normativov v zdravstveni in babiški negi. Tudi v prihodnje bo naša moč v
sodelovanju in povezovanju; doma in na mednarodni ravni. Krepili bomo tudi
sodelovanje z odločevalci, politiko, nosilci in izvajalci posameznih področij. Zares
dobro sodelovanje z Ministrstvom za zdravje v času te vlade daje pomembne
rezultate. Računamo tudi na uspešno sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost, šport in kulturo glede izobraževalnih programov za področje zdravstvene
nege. Več sodelovanja v dobro pacientov in stroke pa pričakujemo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter z Združenjem zdravstvenih zavodov
Slovenije.
Samostojnost in neodvisnost sta ključni za odločitve v dobro članstva.
Organizacija bo tudi pod mojim vodstvom nepristranska, neodvisna,
nestrankarska in svobodna. Skupaj s sodelavci se bom zavzemala, da bodo vse
odločitve, ki bodo sprejete v mojem mandatu, odločitve v interesu članstva ter s
tem tudi v dobro pacientov. Zbornica – Zveza ostaja odprta za dobre ideje,
projekte, pobude, ki jih boste predlagali posamezniki, strokovne sekcije, regijska
strokovna društva, komisije in delovne skupine.
Zavedam se, da sama ne bom mogla postoriti vsega. Prepričana pa sem, da skupaj
(že danes nas je veliko, skoraj 15.000), zmoremo zelo veliko, če imamo voljo, moč
in znanje. In vse to nedvomno imamo. Ker znamo, ker želimo, ker nam je mar, ker
ostajamo povezani in drug drugemu sodelavci, prijatelji, ljudje. Zaupanje nam daje
varnost in svobodo, da lahko gradimo odnose in skupno prihodnost. Zaupanje
nam omogoča, da si upamo in zmoremo vzeti prihodnost. Ker znamo sanjati,
načrtovati, sodelovati in uresničevati zastavljene cilje. In uresničili jih
bomo. Skupaj. �

Vaša Monika Ažman
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Dvajseta obletnica delavnic joge 
pri DMSBZT Ljubljana
Bronka Kavčič, Katja Hribar in Nada Sirnik

16. marca 1996 so se članice DMSBZT Ljubljana prvič srečale z vadbo joge.

J
oga je stara več kot pet tisočletij in izvira iz Indije. Izha-
ja iz sanskrtske besede juj in ima dvojni pomen: pove-
zava, združitev ali jarem. Izraz joga se v splošnem upo-

rablja za mnoge različne pristope k istemu cilju. Skupno
vsem pristopom je harmonična povezanost telesa, čutil,
uma in duše, različni pa so načini in poti doseganja tega. 
Pod pojmom joga večina razume ali pozna hatha jogo, saj
je slednja na zahodu najbolj priljubljena in izvajana. Se-
stavljena je iz treh sklopov delovanja: usmerjanja zavesti
(meditacije in relaksacije), uravnavanja dihanja (pranaja-
me) in telesnih položajev ali asan. Hatha joga harmonizi-
ra telo, dihanje in mišljenje. Izvajanje asan rahlja togost
fizičnega telesa na zavedni ravni, na nezavedni ravni pa
se s poglobljenim in usmerjenim dihanjem okrepi vital-
nost fizičnega in energijskega telesa.
Joga je izjemno, do potankosti izdelano in premišljeno ur-
jenje osebnosti, ki lahko človeku omogoči, da dozori in
uresniči ves svoj potencial. Njeni zdravilni in terapevtski
učinki so številni. Joga je lahko oblika sprostitve, način na-
pajanja z energijo, vadba za boljše počutje, lepše telo, iz-
boljšanje psihosomatskega zdravja, gibljivosti, moči, bolj-
še obvladovanje stresa, sprostitve vseh napetosti in razu-
mevanja sebe.
Zaradi vseh prej opisanih koristi, ki jih vadba joge ponu-
ja, je vzklila pobuda in ideja za organizirano vadbo joge
naših članic.
Pisalo se je leto 1996, natančneje 16. marec, ko sta Slav-
ka Verovšek, profesorica telesne vzgoje in učiteljica joge
in tedanja predsednica DMSBZT Ljubljana, Darinka Kle-
menc, organizirali 14 dnevne predstavitvene delavnice
hatha joge. Še isto jesen je bila v okviru DMSBZT Ljublja-
na organizirana še ena delavnica joge v Domu starejših
občanov Tisje, ob organizacijski pomoči glavne sestre Vi-
de Lukač in koordinatorice Stanke Štrus. V pomladan-
skem terminu leta 1997 je gospa Verovšek dva meseca
vodila delavnice joge v Ljubljani. Zaradi velikega zanima-

nja za to vrsto vadbe so se na društvu odločili med aktiv-
nosti društva uvesti celoletne tečaje joge. Še isto leto je-
seni se je začela delavnica joge. Prostor za jogo so prija-
zno odstopili v uporabo v prostorih fizioterapije na Poli-
kliniki. Ta delavnica je potekala enkrat tedensko po uro in
pol in to vse do maja naslednjega leta. Zanimanje za te-
čaje joge je v naslednjih letih vse bolj naraščalo. Številčno
so se povečale skupine za vadbo. Zaradi tega je poleg go-
spe Slavke Verovšek dve skupini vodila gospa Živa Meljo,
prav tako profesorica telesne vzgoje in učiteljica joge. Za-
radi velikega interesa je del vadbenega tečaja potekal tu-
di eni izmed nezasedenih čakalnic v prostorih ZD Lju-
bljana Enota Center, saj je bila telovadnica v tej enoti ne-
nehno zasedena. Zaradi izjemnega interesa članov za to-
vrstno dejavnost so se v naslednjih letih skupine večale,
zato se je vadba joge razširila še na druge lokacije v Lju-
bljani. Od leta 2004 poteka vadba za člane društva tudi v
Trbovljah v njihovem ZD, od leta 2008 pa tudi v Idriji. Že
letu 2003/2004 se je prijavilo 95 naših kolegic, danes jih
redno vadi okoli 100. Trenutno se izvajajo tečaji joge v
Ljubljani, v prostorih Ginekološke klinike, na Očesni klini-
ki, na Srednji zdravstveni šoli ter v prostorih KIMDPŠ na
Poljanskem nasipu. Delavnice joge so postale stalnica na-
šega društva. Zadnjih nekaj let smo ob zaključku vadbe-
ne sezone organizirali dodatne dejavnosti, ki so se nave-
zovale na jogo, in sicer vadba joge v naravi, delavnica jo-
ge smeha in taičija. Na različnih lokacijah so vadbo joge
poučevale: že omenjena Slavka Verovšek, ki še vedno
vodi eno skupino, Živa Meljo, Irma Jančar, Dunja Ber-
toncelj, Julija Jež, Sandra Jelenc Zidarič, Karmen
Brandt, Jasna Zavodnik, Vesna Korbar, Vesna Parad-
ižnik in Apolonija Grum. Pri organizaciji delavnic za jogo
so sodelovale: Ivica Balkovec, Bronka Kavčič, Nada Sir-
nik, Katja Hribar, Ana Podhostnik, Marija Filipič, Janja
Filipovič, Jasna Pavlin, Žana Mikloš in Božena Beučič.
Kot je povedala prva in najstarejša še aktivna vaditeljica
joge, Slavka Verovšek, pred letom 1990 ni bilo veliko li-
terature v slovenskem jeziku in tudi učitelji so bili redki.
Joga jo je enostavno navdušila, prijateljice so jo nagovo-
rile in ko je začela voditi vadbo jogo v ljubljanskem dru-
štvu medicinskih sester, si ni predstavljala, da bo joga po-
stala tako priljubljena. S hvaležnostjo zre na teh 20 let
vadbe in druženja. Omenja še, da je poslanstvo, ki ga v
svojem poklicu opravljajo zdravstveni delavci lepo in tež-
ko, zato je še toliko bolj dragoceno, če si lahko ob delu
najdejo čas in način za sprostitev.
O pomenu joge za poklic medicinske sestre, takole piše
ena izmed koordinatork in dolgoletnih udeleženk, Janja
Filipovič: »Bolnikom pristopamo z razumevanjem, prijaz-
nostjo, toplino in spoštovanjem. Vsakemu posamezniku
poskušamo pokazati, da je pomemben, da smo ob njem

IZ DRUŠTEV
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ne samo telesno, temveč tudi z glavo in srcem. Vsak dan
se trudimo, da jim delček njihove stiske omilimo s svojo
dobro voljo in optimizmom. Za boljše delovanje na po-
klicnem in družinskem področju potrebujemo tudi moti-
vacijo, kar vadba joge nesporno je«.
Tudi Miro Stravnik, dolgoletno udeleženko vadbe, je vad-
ba joge očarala zaradi umirjenega pristopa, glasbe, pri-
jetnega vzdušja in sproščanja, kar je bilo po napornem
delavniku v bolnišnici skoraj nujna. Imela je občutek, kot
da vsi dihajo in izvajajo vaje kot celota. Joga je ob njeni

upokojitvi postala še bolj pomembna, saj z njo vzdržuje
gibljivost, telesno kondicijo, bistri um in jo pomlajuje.
Joga je zelo širok pojem, je filozofija in znanost, način ži-
vljenja in razmišljanja ter tudi delovanja.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli za njeno širjenje
in obstoj med našimi člani. Predvsem hvala vam, drage
udeleženke vadbe, tako tiste ki vztrajate in vadite že 20
let, kot tudi tiste, ki ste ravnokar začele.
Upam, da se nam prihodnjo jesen pridružite še v večjem
številu. �

Pomen joge za naš poklic
Janja Filipović

Življenje je povezanost telesa, čutil, uma in duše. (CHARAKA SAMHITA)

M
edicinske sestre smo ob pacientih v vseh fazah nji-
hovega zdravljenja. K pacientom pristopamo z
razumevanjem, prijaznostjo, toplino in velikim

spoštovanjem. Vsakemu pacientu damo vedeti, da je
pomemben, da smo ob njem ne samo telesno, temveč
tudi z glavo in srcem. Vsak dan se trudimo, da jim delček
njihove stiske omilimo s svojo dobro voljo in optimiz-
mom. Za boljše delovanje na poklicnem in družinskem
področju potrebujemo tudi motivacijo za fizično in no-
tranjo moč.
Društvo nam s svojimi dejavnostmi ponuja podporo za
sprostitev fizične, mentalne in emocionalne napetosti.
Ena izmed teh dejavnosti je vadba joge.
K vadbi joge sem pristopila najprej iz radovednosti. Čez
čas sem ugotovila, da je joga postala nepogrešljiv del mo-
jega življenja. Vadba joge je ena izmed mojih metod mo-
tivacije, iz katere lahko vzamem tisto, kar sama potrebu-
jem v svojem življenju.
Medicinske sestre vemo, koliko je pomembna koncen-
tracija, odziv telesa in notranja zbranost v našem poklicu.
Vadba joge ravno na tem področju naredi veliko pozi-
tivnega.
Jogo obiskujem več kot 10 let. Sem članica in koordina-
torica vadbenih skupin na Očesni kliniki. V skupine so
vključene članice različnih generacij. Nekatere članice
obiskujejo vadbo joge redno in z veliko zadovoljstva.
Druge so se pridružile kasneje. Vse nove članice spreje-
mamo z velikim veseljem. Vsaka izmed njih prispeva k do-

bremu počutju in prijetnemu vzdušju v skupini. Fizično,
mentalno in emocionalno napetost razbremenimo z va-
jami sproščanja, različnimi gibalnimi in razteznimi vaja-
mi, z vajami dihanja in meditacijo. Vaje so večinoma pri-
lagojene našim potrebam in našemu počutju. Za za-
htevne položaje obstajajo lažje različice vaj, ki imajo prav
tako pozitiven vpliv. 
Če kakšne vaje ali položaja nismo zmožne izpeljati, do-
damo nekaj srčnega smeha in zadevo rešimo pozitivno.
Obvladamo veliko zahtevnih vaj in smo velike bojevnice,
kar se odraža tudi v našem poklicu. Najbolj nas veselijo
vaje: drevo, kajti s tem pokažemo naše ravnotežje na pok-
licnem in življenjskem področju; pozdrav soncu, ki smo
ga poimenovale »priprava za poletne počitnice in plažo«.
Po zahtevnih vajah imamo najraje meditacijo, ki jo
poimenujemo z besedo »ajčkanje« ter mnoge druge va-
je, s katerimi razbremenimo raznovrstne težave. Obču-
dovanja vredne so upokojene članice vadbe joge, ki so
zelo uspešne pri izvajanju zahtevnih jogijski položajev,
kot so: sveča, plug, riba …. Obiske joge ob praznikih,
pomembnih dogodki in zaključkih joge, popestrimo s pri-
jetnimi druženji. 
Zahvaljujem se vsaki članici, ki na vadbo prinese pozi-
tivno energijo, veselje in obilico dobre volje, s čimer si
polepšamo dan.
Našim vaditeljicam hvala, ker nas nagrajujejo z dobrimi
mislimi in učijo, kako združiti napor s počitkom. �
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Moje jogijske medicinske sestre
Jasna Zavodnik

Skupina medicinskih sester, ki vadi na Očesni kliniki, je najbolj prisrčna in vestna skupina, s katero sem kadarkoli
delala. V sedmih letih našega druženja smo postale ne samo jogistke, pač pa tudi prijateljice.

S
kupini sem se kot učiteljica joge pridružila leta 2008,
kjer sem nadaljevala prakso po šolanju v Devi joga
centru. Društvo medicinskih sester, babic in zdrav-

stvenih tehnikov Ljubljana, mi je vseh sedem let stalo ob
strani in nudilo vso potrebno podporo.
Našo jogijsko skupino obiskujejo, jaz jim rečem kar, ‘’mo-
je medicinske sestre’’. Na vadbo hodijo zelo redno, kar je
izoblikovalo trdno jedro skupine, ki se v sedmih letih ni
spreminjalo. Nekatere so jogo vadile že prej, druge so se
nam pridružile kasneje. V skupino smo vedno z veseljem
sprejele tudi nove članice. Najlepše pa se je bilo vrniti po
počitnicah in videti vse stare obraze spet na kupu. Na jo-
go sem zelo rada prihajala, saj sem imela občutek, da smo
se vse počutile domače, dobro in sproščeno, kar pa je bi-
stvo jogijske prakse.
Poleg tega, da smo vsakič pridno vadile najrazličnejše jo-
gijske položaje, smo temu dodale še ščepec smeha in dru-
ženja. »Moje« medicinske sestre udeleženke vadbe, so
vredne občudovanja, saj so zelo gibljive in energične in
so zgled tega, da se vestno in redno delo pri rekreaciji ze-
lo obrestuje. Včasih se začudim, ko veliko mlajši kolegi ne
morejo narediti takega predklona kot one. Imajo odlično
ravnotežje, saj se zdi, da lahko v položaju drevesa stojijo
cel dan. Obvladajo pozdrav soncu in so prave bojevnice
v virabhadrasanah. Veliko smo delale tudi zasukov za
zdravo hrbtenico, z lahkoto pa naredijo tudi zahtevnejše
položaje, kot sta plug in sveča. Najraje pa imamo savasa-
no na koncu prakse kot nagrado za pridno delo. Kadar pa
nam kakšen položaj ni uspel, smo situacijo rešile z jogo

smeha. Prav vsaka izmed njih je nekaj posebnega in izža-
reva življenjsko energijo in toplino, kakršno bi si vsak že-
lel. Poskočna, modra, vesela, nasmejana, zadovoljna, gib-
čna, polna življenja, odprta in srčna je prav vsaka izmed
članic skupine. V naši skupini ni prostora za negativno
energijo in nikoli ni bilo dogodka, ki bi bil kakorkoli ne-
prijeten. Za razliko od tega pa je bilo lepih dogodkov cel
kup.
Za pridno delo smo si namreč vedno znale privoščiti tudi
nagrado. Joga uči, da mora biti napor uravnotežen s po-
čitkom. Me smo imele najraje kakšno praznovanje ob
praznikih ali pomembnih dogodkih. Takrat smo si pove-
dale veliko zanimivih zgodb in se še bolj povezale kot pri-
jateljice. Prav neverjetno je slišati vse te življenjske zgod-
be, ter se veseliti ob skupnih uspehih. »Moje« medicinske
sestre namreč niso aktivne le pri jogi, pač pa tudi pri dru-
gih dejavnostih, na strokovnem in družinskem področju
...
Lansko leto sem žal morala zaradi službenih obveznosti
skupino predati, kar se v življenju vaditeljev pogosto do-
gaja. Moram pa priznati, da mi je bilo zelo hudo pri srcu,
saj so moje medicinske sestre res nekaj posebnega. V ve-
liko tolažbo mi je bilo, da je skupino prevzela Karmen, ki
je odlična učiteljica, izjemno srčna oseba in moja prijate-
ljica in vem, da se bodo moje udeleženke lahko z njo na-
učile ogromno novega. Ne vem, kako se bodo v prihod-
nosti križale naše poti, zagotovo pa vem, da bomo vedno
prijateljice in da bodo »moje« medicinske sestre pri meni
imele vedno posebno mesto. �
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Strokovni srečanji
Marija Filipič  

Upokojene medicinske sestre, združene v Sekciji upokojenih medicinskih sester DMSBZT Ljubljana smo se v
februarju in marcu srečale in poslušale predavanji o najpogostejših krvnih obolenjih ter o srčnem popuščanju in
visokem krvnem tlaku.

F
ebruarja smo se srečale na izredno lepem prikazu he-
matoloških vsebin s poudarkom na nepojasnjenih sla-
bokrvnostih in patoloških, tudi malignih odklonih na

krvnih celicah. Doc. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med.,
nam je izredno strokovno in razumljivo pojasnila številne
bolezni, odgovorila na mnogo naših vprašanj, obenem pa
ovrgla trditve o nepojasnjenih slabokrvnostih, ker odlo-
čno poudarja, da ima vsaka slabokrvnost svoj vzrok. Za
prepoznavanje krvnih obolenj in postavitev natančne dia-
gnoze so zelo pomembne natančne laboratorijske pre-
iskave. Predavateljica je še posebej poudarila preiskavo
krvnega razmaza, kjer se ročno gledajo: število, velikost,
oblika, barva in obstojnost krvne celice. To lahko delajo
le posebej dobro usposobljeni laboratorijski delavci. Ze-
lo se trudi, da laboratoriji po vsej Sloveniji zaposlujejo ta-
ko izobražene specialiste. Zgodnje odkrivanje krvnih bo-
lezni in nato tudi zgodnje zdravljenje, lahko prepreči mar-
sikatero dodatno težavo ali komplikacijo. Slednje pa naj-
bolj velja za otroke, ki jim krvne bolezni lahko povzroča-
jo tudi motnje v rasti in razvoju.
Marca pa nam je prof. dr. Igor Zupan, dr. med., sprego-
voril o poti do zdravega srca. Zagotovo so srčne bolezni
posledica nezdravega načina življenja in že, če pozitivno
spremenimo življenjski slog, nam bo srce zelo hvaležno.
Srčno-žilne bolezni so še vedno eden najpogostejših
vzrokov za prezgodnjo smrt. Bolj ogroženi so moški kot
ženske. Z intenzivnimi preventivnimi programi je veliko
možnosti zmanjševanja srčnih bolezni in tudi srčnega po-
puščanja. V Sloveniji imajo srčni bolniki možnost najsod-
obnejšega načina zdravljenja in s tem tudi odpravljanja
srčnih težav. Dejavniki tveganja za srčno žilne bolezni so
predvsem visok krvni tlak, visok holesterol, kajenje, uži-
vanje alkohola, telesna neaktivnost, debelost, sladkorna
bolezen. Če sami vplivamo na naštete dejavnike, lahko
preprečimo marsikateri srčni zaplet. Tudi medikamento-
zno zdravljenje omenjenih dejavnikov, kljub morebitnim
stranskim učinkom, so za posameznika manjše tveganje
kot nastanek srčnega popuščanja. Tudi z invazivnimi me-
todami: kot so vsaditve srčnega spodbujevalnika in defi-
brilatorja lahko srčnemu bolniku zboljšajo kakovost ži-
vljenja. Tudi ob tej temi smo seveda imele veliko vprašanj.
Dobile smo popolne odgovore. 
Ogledale smo si tudi Medicinsko-simulacijski center v
UKCL. To je pomembna pridobitev na področju
strokovnega usposabljanja zdravstvenih delavcev. Leta
2011 je bil center uradno odprt. Seveda brez zapletov
glede lokacije ni šlo, zato so se morali večkrat seliti.
Končno so pristali v kleti UKCL-ja. Center je sestavljen iz
operacijske dvorane in sobe za intenzivno zdravljenje, z
lutko odrasle osebe in otroka, z vsemi aparaturami in
pripomočki kot v klinični praksi in kabino, kjer je vodeno

učenje in nadzor. Prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med.,
je z dolgoletnim prizadevanjem dosegla organizacijo
tega centra. Kot vodja centra nam je z veseljem razložila
bistvo delovanja. Seveda se tu kar naprej dogajajo
izobraževanja. Poleg omenjenih prostorov so tu še dve
učilnici, shrambe za material in opremo, garderobni
prostori in pisarna. Dogodki se lahko tudi snemajo.
Uporabijo jih kot pomoč na delovnem mestu, pa tudi jih
prikažejo na ekranu v veliki predavalnici.
V obeh terminih smo obnovile in pridobile dodatno zna-
nje, za kar smo organizatorjem zelo hvaležne. �

DMSBZT Pomurja

Vabilo k aktivni udeležbi

Hierarhija poklicev v
zdravstvu oz. vloga
medicinske sestre v
zdravstvu
Strokovno Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Pomurja vabi k aktivni
udeležbi na kongresu o Hierarhiji poklicev v
zdravstvu oz. vlogi medicinske sestre v
zdravstvu. Povzetke za kongres posredujete po
metodi AMRD, do 31. 5. 2016 na e-mail bo-
jana.jerebic@sb-ms.si . Kongres bo potekal no-
vembra 2016 v Pomurju.
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Gremo v Vipavsko dolino
DMSBZT Ljubljana, Sekcija upokojenih medicinskih sester vas vabi v četrtek, 14. aprila 2016, na strokovno srečan-
je in druženje v Vipavsko dolino.
Odhod avtobusa ob 7. uri na parkirišču na avtobuse pod dvorano Tivoli in ob 7.15 uri izletniki lahko počakajo na
ljubljanski avtobusni postaji, postajališče Adria št. 29 A.
V Vipavi bomo obiskali zavod Cirius, nato si bomo ogledali 15 minutni film o Vipavski dolini, kjer nam bodo pred-
stavili naravne in kulturne znamenitosti, vinogradništvo in vinarstvo. Obiskali bomo dvorec Lanthieri, glavna izvi-
ra reke Vipave: Podfarovž in Podskala, ki sta dva izmed sedmih stalnih izvirov reke Vipave. Cerkev sv. Štefana ohran-
ja tradicijo žegnanja konj na Štefanovo. V neposredni bližini je Kebetova hiša, ki hrani orodja in izdelke prednikov.
Na vipavskem pokopališču si bomo ogledali egipčanska sarkofaga stara preko 4.500 let. Iz Egipta ju je pripeljal
znan egiptolog Anton Lavrin.
Peljali se bomo do Vipavskega Križa, si ogledali najstarejši del mesta po ozkih ulicah in gasah in ostanke rene-
sančne utrdbe oziroma gradu, ki stoji na vzhodnem delu griča. V njem so bivali grofje Thurni in kasneje Attemsi.
V skoraj štiristo let starem kapucinskem samostanu je živel in deloval znani slovenski pridigar Janez Svetokriški.
Ogledali si bomo bogato samostansko knjižnico. V samostanski cerkvi sv. Frančiška je grobnica grofov Attemsov,
ki so kapucine v 17. stoletju povabili v Križ in zanje zgradili samostan.

Dan bomo zaključili na »MAJERIJI – IZLETNIŠKI TURISTIČNI KMETIJI«
V zgodnjih večernih urah se bomo vrnili v Ljubljano. 

Prispevek članov za izlet: 20 €
Prijave: do zasedbe mest v avtobusu sprejema ga. Olga Koblar, GSM 031 495 456 

v četrtek, 11. aprila 2016, med 16. in 18. uro. 
Možna predčasna prijava: Irma Kiprijanović, 041 754 695 (med 9. in 15. uro).

Vljudno vabljeni
Predsednica Predsednica

Sekcije upokojenih medicinskih sester DMSDBZT Ljubljana 
Olga Koblar Đurđa Sima

DMSBZT Novo mesto v 
skladu s 15. in 16. členom Statuta DMSBZT Novo mesto
objavlja 

RAZPIS 
• za volitve predsednika/ce društva za mandatno obdobje od maja 2016 do maja 2020, 
• za volitve organov društva za mandatno obdobje od maja 2016 do maja 2020 (člane Upravnega odbo-

ra, člane Nadzornega odbora, člane Razsodišča).

V skladu s 25. členom Statuta DMSBZT Novo mesto, za funkcijo predsednika/ce lahko kandidira vsak/a redni
član/ica DMSBZT Novo mesto, ki je član/ica društva najmanj deset let in aktivno deluje v društvu vsaj pet let, je
zaposlen na področju zdravstvene ali babiške nege in uživa ugled v strokovni javnosti.
Kandidati morajo k vlogi predložiti: življenjepis, s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnos-
tih, in program dela DMSBZT Novo mesto za naslednje mandatno obdobje.
Kandidati naj vlogo naslovijo na Kandidacijsko komisijo društva, v zaprti ovojnici, s pripisom »Kandidatura za
predsednika društva – ne odpiraj«, najkasneje do 29. 4. 2016, na naslov: Marica Parapot, SB Novo mesto (Dializa),
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Člani v organe društva bodo voljeni na podlagi kandidatnih list, ki bodo oblikovane na osnovi posredovanih pred-
logov za kandidate, s strani zavodov v regiji.

Predsednica DMSBZT Novo mesto
mag. Jožica Rešetič
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Redni letni občni zbor in strokovno srečanje 
DMSBZT Novo mesto
Marjeta Berkopec

Sredi februarja smo na rednem letnem občnem zboru DMSBZT Novo mesto potrdili poročilo o lanskoletnem delu
društva in sprejeli program dela za leto 2016. Strokovni del srečanja pa je bil namenjen zdravstvenemu varstvu
porodnic. 

D
iplomirane babice iz SB Novo mesto so v zelo dobro
pripravljenih predavanjih sistematično predstavile
babiško nego in vlogo babice pri porodu in carskem

rezu, se dotaknile možnih poporodnih komplikacij in
predstavile delovanje porodnega bloka. Kontinuirano os-
krbo in zdravstveno nego porodnice nadaljujejo medi-
cinske sestre porodniškega oddelka. Predavanje na to
temo je pripravila ena od diplomiranih medicinskih ses-
ter.
Damjano Koželj, dr. med., spec. ginekologije in porod-
ništva smo kot predavateljico že večkrat gostili na
strokovnih srečanjih našega društva. Tudi tokrat smo z
zanimanjem prisluhnili predavanju Primerjava zdrav-
stvene oskrbe ter maternalne umrljivosti pri nas in v
državah v razvoju. Koželjeva je kar nekaj časa delala v
Zambiji in dobro pozna razmere pri nas in v afriških
državah. Ob prelomu tisočletja so Združeni narodi sprejeli
t. i. razvojne cilje tisočletja (MDG), z namenom izboljšati
življenjske pogoje v svetu. Voditelji držav so se zavezali,
da si bodo prizadevali odpraviti skrajno revščino in lako-

to, zagotoviti osnovno izobraževanje in enake možnosti
za vse, zmanjšati umrljivost otrok, izboljšati zdravje mater,
preprečiti širjenje HIV/AIDS-a, malarije in drugih bolezni,
zagotoviti trajnostni razvoj in razviti globalno partnerst-
vo za razvoj do 2015 (povzeto po: http://www.unicef.si/
vsebina/65/Milenijski%20razvojni%20cilji). Peti razvojni
cilj, ki naj bi med letom 2000 in 2015 zmanjšal maternal-
no umrljivost za tri četrtine žal ni bil dosežen, zato so ga
letos podaljšali do leta 2030. Na svetu vsak dan zaradi
nosečnosti ali poroda umre 830 žensk, 99 % v deželah v
razvoju. Predavateljica je pripravila slikovito primerjavo
med razvitim svetom, kjer je tveganje za maternalno sm-
rtnost 1:4900 in državami v razvoju, kjer je tveganje za
maternalno smrtnost 1:180, v nekaterih državah pa celo
1:54.
Kljub temu, da so se predavanja končala v poznih
večernih urah, se je med poslušalci in predavateljicami
razvila živahna razprava. Predvsem so nas zanimale
izkušnje babic s prisotnostjo doule pri porodu in njihov
pogled na porod v domačem okolju. �

Udeleženci strokovnega izobraževanja 
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8. dnevi Marije Tomšič – kakovost zdravstvenih storitev
Marjeta Berkopec

8. dnevi Marije Tomšič, ki jih SB Novo mesto, v sodelovanju z DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede
Novo mesto, konec januarja organizira na Dolenjskem, so potekali v znamenju kakovosti. Dvajset strokovnih
prispevkov je z različnih področij osvetlilo kakovost zdravstvenih storitev. Nekaj več kot 200 udeležencev
dvodnevnega strokovnega izobraževanja je z zanimanjem prisluhnilo predavateljem, med njimi tudi priznanim
strokovnjakom, ki se v slovenskem prostoru že več let ukvarjajo s področjem kakovosti in varnosti v zdravstvu.
Zbrane je s svojim obiskom počastila in nagovorila tudi predsednica Zbornice – Zveze gospa Darinka Klemenc.

M
inistrstvo za zdravje R Slovenije je leta 2006 začelo
s projektom izboljšanja kakovosti v bolnišnicah in
izdalo nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v

zdravstvu. Po desetih letih od uvajanja projekta je prav,
da se ozremo na prehojeno pot in se vprašamo, kako do-
bri smo in kje bi lahko bili še boljši. Prav medicinske se-
stre so pri uvajanju sprememb v klinično okolje pokazale
največ zavzetosti in volje. Najboljši način za odpravo usta-
ljenih vzorcev in navad je pridobivanje znanja z vseh vi-
dikov kakovosti in aplikacija novih znanj v klinično okolje
in vsakdanje delo. Izbora teme za letošnje dneve Marije
Tomšič tako nismo prepustili naključju, pač pa načrtno iz-
brali kakovost.
Od medicinskih sester se danes pričakuje, da zagotavlja-
jo visoko kakovostno, varno, učinkovito, časovno odzivno
in v pacienta orientirano zdravstveno nego, je na uvod-
nem predavanju poudarila izr. prof. dr. Brigita Skela Sa-
vič, dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice. V svojem

predavanju je spregovorila o na dokazih podprti zdrav-
stveni negi in predstavila rezultate raziskave v slovenskih
bolnišnicah. Raziskave v zdravstveni negi pripomorejo k
spremembi v razmišljanju medicinskih sester, rezultati ra-
ziskav pa so uporabni pri neposrednem delu in pripelje-
jo do sprememb v praksi, saj mora imeti strokovno delo
temelje na znanstvenih spoznanjih.
Kako se s sistemskimi pristopi organizirati na poti do ka-
kovosti in varnosti sta predavala Tomaž Babnik iz pod-
jetja Sistemika, ki se ukvarja s svetovanjem in usposa-
bljanjem na področju sistemov kakovosti in Andreja
Vovk, dipl. m. s., QSM iz UKC Ljubljana. Predavatelja sta
osvetlila več vidikov kakovosti, od definicije, načel in ka-
zalnikov kakovosti, do razvoja standarda ISO 9001, ki se je
od dokumenta oziroma zapisa iz leta 1987 razvijal in spre-
minjal v letih 1994, 2000, 2008, leta 2015 pa so bila pre-
novljena načela vodenja kakovosti in opredeljen kontekst
tveganja. Predavatelja sta predstavila več priložnosti za

Udeleženci srečanja 
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varno in učinkovito delo in poudarila, da se v delovnem
okolju z zrelo kulturo varnosti podpira transparentnost in
preglednost. Kazalniki kakovosti so sredstvo, s pomočjo
katerega merimo svoje rezultate in na podlagi zbranih
podatkov lahko potem ukrepamo in uvedemo izboljša-
ve.
Zelo odmevno je bilo predavanje izr. prof. dr. Andreja
Robide, dr. med., ki je že pred več kot desetimi leti med
prvimi v slovenskem prostoru odstiral teme o kakovosti in
varnosti. Za kakovost v zdravstvu je odgovoren vsak, saj
predstavlja boljši sistem delovanja, boljši profesionalni
razvoj in boljši izid za populacijo. Zdravstveni sistem 21.
stoletja mora postati odprt sistem, ki je sposoben ne-
nehnih izboljšav. Dobra praksa je tista, kjer se nenehno
ugotavljajo vrzeli med na znanstvenih dokazih podprto
prakso, in tisto, ki se trenutno izvaja. Brez merjenja kazal-
nikov kakovosti ne gre, prav tako je treba poznati tudi
metode, kako ugotovljene vrzeli zapreti. Predavatelj je v
svojem zanimivem predavanju predstavil tudi primere iz
kliničnih okolij in težave, s katerimi se srečuje, odkar se
ukvarja s področjem kakovosti in varnosti, nakazal pa tu-
di priložnosti za pridobitev dodatnih znanj na tem po-
dročju.
Prva slovenska bolnišnica, ki je prejela mednarodni stan-
dard za poslovno odličnost, je Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, zato smo na srečanje povabili tudi prim. dr. Mirana
Remsa, dr. med., predstojnika oddelka za abdominalno
in splošno kirurgijo. S predavanjem »Prihodnost kakovo-

sti v zdravstvu« je skušal nakazati pred kakšne izzive bo-
mo v prihodnosti postavljeni zdravstveni delavci in kaj
bodo najverjetneje od nas pričakovali pacienti, glede na
ekstremno hiter razvoj znanosti in demografske spre-
membe prebivalstva.
Raziskavo o povezanosti čustvene inteligence in vodenja
so predstavile medicinske sestre iz sosednje Hrvaške. Iz
Zagreba je prišla tudi avtorica prispevka »Kako vzpostaviti
ravnotežje pri delu« in dokazala, da je razmišljanje po pro-
cesu zdravstvene nege uporabno tudi v vsakdanjem ži-
vljenju in kadar nismo v službi. Da kakovost v zdravstvu
temelji na filozofiji, je v svojem predavanju predstavila
gospa Vesna Zupančič, mag., predavateljica na Fakulte-
ti za zdravstvene vede Novo mesto, ki je poiskala vzpo-
rednice med temeljnimi mislimi filozofov in kakovostjo
zdravstvenih storitev. Zanimiva so bila predavanja o uva-
janju kakovosti v kliničnih okoljih, ki so jih predstavile me-
dicinske sestre kot primere dobre prakse.
Da bodo pridobljena znanja zaživela v praksi, si lahko za
vodilo izberemo Goethejevo misel: »Vedeti ni zadosti,
znanje moramo uporabiti, volja ni dovolj, stvar moramo
narediti.«
Za uspešno organizacijo strokovnega izobraževanja se
moramo tudi letos zahvaliti vsem sponzorjem in dona-
torjem, ki so nam pomagali pri izvedbi srečanja in izdaji
zbornika predavanj, ki je v celoti dostopen v pdf obliki,
na spletni strani DMSBZT Novo mesto, pod rubriko za-
ložništvo (http://www.dmszt-nm.si). �

Udeleženci srečanja 
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Razpis za podelitev priznanja »srebrni znak« in naziv
častnega člana DMSBZT Celje v letu 2015
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije v skladu s sklepom št. 3/
2015; redne seje DMSBZT Celje z dne 2. 12. 2015 razpisuje zbiranje predlogov za podelitev «srebrnega znaka«,
ter naziv častnega člana za leto 2015. 
Društvo razpisuje tri »srebrne znake« za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega de-
lovanja v zdravstveni in babiški negi v Celjski regiji. Dva za posamezne člane DMSBZT Celje in enega za tim
zdravstvene in babiške nege.  

Kriteriji za podelitev «srebrnega znaka«:
• uspešno poklicno individualno in timsko delo na področju zdravstvene in babiške nege;
• individualni in timski prispevek krepitvi in ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov na delovnem mestu;  
• individualna in timska aktivna vloga pri ohranjanju in razvijanju stroke zdravstvene in babiške nege; 
• individualno in timsko aktivno in dolgoletno sodelovanje v DMSBZT Celje; 
• individualni in timski prispevek k večji prepoznavnosti zdravstvene in babiške nege; 
• individualni in timski prispevek k večji kakovosti zdravstvene in babiške nege;  
• individualni in timski znanstveni, raziskovalni in inovativni prispevek k izboljšanju kakovosti in napredovanju

stroke zdravstvene in babiške nege. 

Kriteriji za podelitev naziva častnega člana/članice DMSBZT Celje;
Naziv častnega člana Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije je oseba, ki je s
svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delu društva in stroki zdravstvene in babiške nege.

Predlagatelji naj pisne predloge z življenjepisom kandidatov in tima z ustrezno utemeljitvijo posredujejo na
naslov DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, patronažna služba, Magda Brložnik, zapečateno, s pripisom
Komisija za priznanja, najkasneje do 30. aprila 2016.
Podelitev priznanj bo na slovesnosti 18. maja 2016, v Narodnem domu Celje. 

Člani IO, DMSBZT Celje in

predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš
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IZ DRUŠTEV

UTRIP V LETU 2016
Utrip bo leta 2016 izšel še šestkrat:

• maja
• junija (izide dvojna številka junij/julij)
• avgusta (izide dvojna številka avgust/september)
• oktobra
• novembra
• decembra
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IZ DRUŠTEV

Odkritje spominske plošče Angeli Boškin, 
prvi skrbstveni (medicinski) sestri na Slovenskem
Alenka Bijol

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Gorenjske je v sodelovanju z Zbornico –
Zvezo, 3. 3. 2016, v preddverju Gornjesavskega muzeja na Jesenicah, organiziralo slovesen dogodek – odkritje
spominske plošče prvi skrbstveni (medicinski) sestri na Slovenskem ANGELI BOŠKIN.

P
red odkritjem plošče je Angelo Boškin (1885-1977)
predstavil Hubert Tomaž Terseglav Tomažin, ki je iz te-
me Zgodovinski razvoj zdravstvene nege v okviru zdrav-

stvene dejavnosti na Jesenicah do druge svetovne vojne, di-
plomiral na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani pod
mentorstvom Andreje Mihelič Zajec.
Predavanju je sledil ogled filma Poti k ljudem, zanimiv pri-
kaz življenja in dela Angele Boškin, ki je prav na železar-
skih Jesenicah začela svojo poklicno pot kot predhodni-
ca današnjih patronažnih medicinskih sester. Film je na-
stal v sodelovanju z vodjo delovne skupine za zgodovino
zdravstvene in babiške nege Ireno Keršič, TV Slovenijo in
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Ljubljana.
Angela Boškin (1885 -1977), doma iz Pevme pri Gorici, je
iz družine z devetimi otroki po končani osnovni šoli odšla
na Dunaj, kjer se je začela navduševati nad ženskami v
modrih oblekah ali »plavimi sestrami«, šolanimi negoval-
kami bolnikov. Tako se je leta 1912 se odločila za poklic
medicinske sestre. Šolala se je na Dunaju in tako postala
prva šolana medicinska sestra na Slovenskem. Poklicna
pot jo je leta 1915 pripeljala v vojaško bolnišnico in v sa-
nitetno ekipo švedske misije v bolnišnici Mednarodnega
Rdečega križa, kjer je ostala do leta 1917. Postala je glavna
medicinska sestra v rezervni vojaški bolnišnici. Opravila
je tudi šolo za socialno-zdravstveno delo. Leta 1918 je
prejela diplomo »skrbstvene sestre«. Ko je po končanem
šolanju prišla v Ljubljano, je zaman iskala tovrstno zapo-
slitev. Pot jo je pripeljala do Alojzije Štebe, ki se je zavze-
mala za varstvo mater in otrok, za izobraževanje žensk in
za socialno-zdravstveno zaščito delavstva. Bila je prva
oseba, ki je v Angeli Boškin prepoznala vrednost šolane
zdravstveno-socialne delavke. 
Tako je 3. februarja 1919 nastopila službo skrbstvene
sestre na Jesenicah, kjer je izobraževala matere o hi-
gienskih določilih ob porodu ter negi dojenčka in otroka.
Ustvarila si je sliko o socialno-zdravstvenih razmerah tam-
kajšnjega prebivalstva. Spoznala je, da ne bo dosegla na-
predka brez izobraževanja ljudi. Okrožnega zdravnika je
prepričala o nujnosti rednih preventivnih pregledov do-
jenčkov. V Ljubljano je poslala pobudo o ustanovitvi po-
svetovalnice za matere in dojenčke. Njen predlog je bil
sprejet. Leta 1922 je zapustila Jesenice in s svojim de-
lom nadaljevala v Ljubljani. Po službovanju na različnih
koncih Slovenije (v Trbovljah, Ljubljani, Škofji Loki) so jo
vojna leta močno izčrpala. Zaprosila je za upokojitev, se
1944 vrnila domov v Pevmo pri Gorici, kjer je do smrti ži-
vela s sestro, upokojeno učiteljico. Umrla je 28. 7. 1977,
stara 92 let. V Pevmi je tudi pokopana.  

Zavedanje pomena in prispevka Angele Boškin pri izbolj-
šanju zdravstvenih in socialnih razmer na Jesenicah so se
zavedali tudi zaposleni v Gornjesavskem muzeju Jesenice.
V prostorih kasarne na Stari Savi je stalna etnološka raz-
stava z rekonstrukcijo delavskega stanovanja iz obdobja
začetnih let dvajsetega stoletja in prikazuje bivalno kul-
turo ter način življenja železarskih družin v nekdanjem je-
seniškem delavskem naselju. Območje Stare Save, z bi-
stvenimi elementi nekdanjega fužinarskega naselja, je da-
nes namenjeno muzejski, kulturni in turistični dejavnosti
občine Jesenice. Prav v prostorih kasarne je bila 14. 10.
2008 premiera prvega dokumentarnega filma „Poti k lju-
dem“. 
Slovesni dan je Društvo medicinskih sester, babic in zdrav-
stvenih tehnikov Gorenjske začelo z rednim letnim ob-
čnim zborom. Sledilo je predavanje prof. dr. Mateja Tuška
Učinkovito upravljanje časa in psihološki dejavniki uspe-
ha. Dan pa smo slovesno zaključili s predstavitvijo Ange-
le Boškin. Spominsko ploščo sta slavnostno odkrila pod-
župan Občine Jesenice Miha Rebolj ter predsednica Dru-
štva Alenka Bijol. �
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

KLINIČNO POPOLDNE: SPANJE IN
NESPEČNOST V KLINIČNEM OKOLJU.

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 21. 4. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 16. uri

Registracija udeležencev od 15.30 do 16. ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

linično popoldne je namenjeno
članom/članicam DMSBZT Ljubljana. KOTIZACIJE
NI!

Licenčne in pedagoške točke

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in
pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi. .

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si 
(številka članske izkaznice, številka licence) do
14. 4. 2016, oziroma do zasedenosti mest.
Dodatne informacije:Irma Kiprijanović (041 754
695) - irma.kiprijanovic@gmail..

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V APRILU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 21. 4. 2016, ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

STRES - NUJA ALI DAVEK NA PRESTIŽ?
Jasna Kordič Lašič, dr. med., spec. psihiater
S PREHRANO NAD STRES, Mirjam Koler Huzjan,
dipl. m. s., spec. klin. dietetik
DUHOVNO RAVNOVESJE KOT KATEGORIJA
ZDRAVJA, Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

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 v postopku vpisa v
register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice -
Zveze Slovenije za leto 2016. Izobraževanje je v
postopku pridobivanja LT.

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

AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN
OSKRBE
37. STROKOVNO SREČANJE SEKCIJE
MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V SOCIALNIH ZAVODIH

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Datum: 21. 4. 2016
Lokacija: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons 
7.30 - 9.00 registracija udeležencev 

Program izobraževanja

Program je objavljen na spletni strani Zbornice-
Zveze: http://www.zbornica-
zveza.si/sl/strokovna-srecanja/37-strokovno-
srecanje-z-naslovom-aktivnosti-zdravstvene-
nege-oskrbe 

Organizator
Zbornica - Zveza
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v socialnih zavodih
Organizacijski odbor: Klavdija Kobal Straus,
Frančiška Pinoza, Nada Hercan, Gabrijela
Valenčič

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša 190 €, za člane Zbornice -
Zveze znaša 95 €.
Kotizacijo nakažite na TRR  ZZBNS-ZDMSBZTS:
02015-0258761480, sklic na št.00 0227-
21042016,  s pripisom »Sekcija MS in ZT v
socialnih  zavodih«  ali po izstavitvi računa.

Licenčne in pedagoške točke

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in
pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava
Prijava je obvezna z e-prijavnico, ki je objavljena
na spletni strani ZZBNS-ZDMSBZTS. 
Prosimo, da oddate prijave do 10. 4. 2016. 
Vabljeni, da se nam pridružite.
Nosilka strokovnega srečanja: Frančiška Pinoza.
e-pošta: franciskapinoza@gmail.com, GSM 041
346 241

UTRIP April 2016
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z
OBOLENJI NOSU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 22. 4. 2016, v Termah Sončni park Vivat
Moravske Toplice, Ulica ob igrišču 3, 9226
Moravske Toplice. Registracija udeležencev bo
potekala med 9.30 in 10. uro.

Program izobraževanja

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

Organizator

Zbornica – zveza,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v otorinolaringologiji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki
imajo poravnane članske obveznosti, se prizna
50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski
račun Zbornice-Zveze št. 02015-0258761480,
sklic na številko 00 0231-22042016. Podjetja in
zavodi znesek poravnajo po prejemu računa.

Licenčne in pedagoške točke

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve
pedagoških in licenčnih točk.

Dodatne informacije in prijava
Prijave se zbirajo preko elektronske prijavnice na
spletni strani Zbornice - Zveze. Prijava je možna
najkasneje do 19. 4. 2016. Za dodatne
informacije vam je na voljo Nataša Veren,
Splošna bolnišnica Murska Sobota, ORL oddelek,
e-mail: natasa.veren@gmail.com ali tel.:
02/512-31-38.

TEMA SREČANJA

Z RAZUMEVANJEM GOVORICE TELESA
DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV
IN POZITIVNIH NOTRANJIH STANJ  

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 20. 5. 2016, Ljubljana
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 16. uri
Registracija udeležencev med 15.45 in 16. uro

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za člane DMSZT Ljubljana znaša 10 €.
Za člane  ZZBN znaša 15 €, za nečlane 30 € in se
plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

Licenčne in pedagoške točke

Program izobraževanja je v postopku za
pridobitev licenčnih točk. 

Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 15. 5.
2016, oziroma do zasedenosti mest.  Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

OBVEZNE IN PRIPOROČENE VSEBINE: 
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S
PODROČJA ZDRAVSTVA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 6. maj 2016, ob 8. uri, v veliki
predavalnici kirurške stolpnice UKC Maribor (16.
nadstropje), Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Program izobraževanja

Program je v celoti objavljen na spletni strani
društva:
www.dmsbzt-mb.si

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane
Zbornice - Zveze, ter 120 EUR za nečlane
Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV.
Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT
Maribor, številka 0451 5000 0111 670, sklic 00
92, pri Nova KBM d.d. Število udeležencev je
omejeno.

Licenčne in pedagoške točke
Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni
in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in
priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati
strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj
obveznih vsebin s področja »Poklicna etika in
zakonodaja s področja zdravstva« v licenčnem
obdobju.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije in prijave na strokovno
srečanje z učno delavnico potekajo na spletni
strani društva www.dmsbzt-mb.si, PRIJAVA NA
IZOBRAŽEVANJE.
Vljudno vabljeni.
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA
CIKEL UČNIH DELAVNIC
- DA BI MANJ BOLELO 
UMIRANJE NI LE MEDICINSKI PROCES
- RAZUMETI SVOJCE HUDO BOLNIH 
KOMUNIKACIJA IN PODPORA SVOJCEM
UMIRAJOČIH V DOMOVIH IN BOLNIŠNICAH
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Sreda, 18. maj, 2016
Sreda, 8. junij, 2016
od 9.00 do 16.00, registracija od 8. ure dalje
Ljubljana, lokacija bo sporočena naknadno

Program izobraževanja
- Vsebina delavnice strokovnim delavcem
pomaga k prepoznavanju bolnikovih potreb tako
na telesnem kot psihičnem, socialnem in
duhovnem področju
- Vsebina delavnice raziskuje težave v
komunikaciji strokovnih delavcev s svojci, s
poudarkom na sporočanju resnice.

Organizator

Slovensko društvo hospic

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija je 100 eur + ddv za posamično
delavnico. Ob prijavi na obe delavnici 10%
popust. 
Število udeležencev je omejeno na 25.

Licenčne in pedagoške točke

Dodatne informacije in prijava

detabuizacija@hospic.si
051 44 19 60

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA V PRAKSI
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 19. 5. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev do 7.30- 15.15

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

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

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za
pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraženj sta bili oddani na
Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava
Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 12. 5. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

UTRIP April 2016

TEMA SREČANJA

PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO
OGROŽENEGA PACIENTA IN
REANIMACIJA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

13. 5. 2016
Izola, Hotel Belvedere, Dobrava 1a
Registracija 8. - 9.

Program izobraževanja
Temeljni postopki oživljanja odraslih in otrok,
uporaba AED, ukrepi pri tujkih v dihalni poti,
zdravila v NMP, ohlajanje po srčnem zastoju,
etične dileme, komunikacija ... Program bo v
obliki predavanj in učnih delavnic s preverjanjem
znanja ter bo v celoti objavljen na spletni strani
Z - Z.

Organizator

Zbornica - Zveza
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v urgenci
Organizator bo poskrbel tudi za gradivo
predavanj, osvežitev med odmorom in kosilo.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV znaša za člane Z - Z s 50 %
popustom 95 €, za nečlane 190 €. Kotizacijo
nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7,
Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 –
0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224
- 13052016.
Število udeležencev je omejeno.
Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk
za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje ter
za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava

Prijave preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni
strani Zbornice - Zveze. Dodatne informacije pri
ga. Bračko na telefon 041 909 328 ali na e-
naslov: vida.bracko@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
UPORABO AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 23. 5. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8.30 uri
Registracija udeležencev: od 8.00 do 8.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

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

Licenčne in pedagoške točke

Program izobraževanja je ovrednoten z
licenčnimi in pedagoškimi točkami.

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si z
navedbo članske izkaznice do 10. 5. 2016
oziroma do ozpolnjenega števila udeležencev
(32). Dodatne informacije Irma Kiprijanović (041
754 695) ali irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

NASILJE, OBVLADOVANJE NASILJA IN
PRISILNI UKREPI V ZDRAVSTVU - DELO
V DELAVNICAH

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

26. 5. 2016, Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
registracija 8.00 - 8.45 

Program izobraževanja

Program izobraževanja je na spletni strani
Zbornice - Zveze in spletni strani Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
psihiatriji
http://www.sekcijapsih-zn.si/

Organizator

Zbornica - Zveza
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v psihiatriji  

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

120 €, v primeru, da imajo člani Zbornice - Zveze
poravnane vse obveznosti, se prizna 50 %
popust

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

Za dodatne informacije lahko pošljete email na:
psihsekcija.prijava@gmail.com

TEMA SREČANJA
NA DOKAZIH PODPRTA KIRURŠKA
ZDRAVSTVENA NEGA – PRILOŽNOST
ZA VARNO IN UČINKOVITO
OBRAVNAVO KIRURŠKEGA PACIENTA
Dvodnevni strokovni seminar s
kirurškimi delavnicami 
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek in sobota, 20. in 21. maj 2016, Zreče
Kongresni center, Terme Zreče, Cesta na Roglo 15
Registracija  7.30 - 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 320 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-
21052016, s pripisom za Sekcijo medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji. 

Licenčne in pedagoške točke

Seminar je v postopku vrednotenja licenčnih
točk na Zbornici-Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

Prijave preko prijavnice objavljene na spletni
strani ZB - ZV sprejemamo do 15. 5. 2016.
Morebitne dodatne informacije prejmete pri
predsednici sekcije na fosnaric@t-1.si 
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA V PRAKSI
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 9. 6. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev  7.30 - 15.15

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

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

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za
pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraženj sta bili oddani na
Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava
Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 2. 6. 2016, oziroma
do zasedenosti mest. Dodatne informacije:Irma
Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
UPORABO AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 13. 6. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8.30 uri
Registracija udeležencev: od 8. do 8.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

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

Licenčne in pedagoške točke

Program izobraževanja je ovrednoten z
licenčnimi in pedagoškimi točkami.

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si z
navedbo članske izkaznice do 31. 5. 2016
oziroma do ipolnjenega števila prijavljenih (32).
Dodatne informacije Irma Kiprijanović (041 754
695) ali irma.kiprijanovic@gmail.com

UTRIP April 2016

TEMA SREČANJA

TUDI BESEDA JE ZDRAVILO .

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

7. in 8. junij 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev od 7.30 do 8. ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Učna delavnica je namenjena članom DMSBZT
Ljubljana. Prispevek je 25 € - brez DDV-ja.
Število udeležencev je omejeno do 20

Licenčne in pedagoške točke

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in
pedagoških točk

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si  do 20.
5. 2016, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com


