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Zaključimo leto 2015 z razmišljanjem o
vrednotah in z njimi začnimo novo leto 2016
Darinka Klemenc

Leto 2015 se počasi izteka. Ob tem delamo inventuro preteklih dogodkov, po/dvigov in
padcev, izzivov, dobrih ali slabih, zamujenih in izpolnjenih priložnosti, mnogo
drugega. In za novo leto začnemo z novimi načrti, z različnimi pričakovanji,
možnostmi, načeli, vrednotami. Tudi iluzijami. Veliko jih bo, ki bodo v novem letu
gradili prav na iluzijah po boljšem, lepšem svetu. In prav je tako.

V
teh izjemno turbulentnih časih želim ponovno spomniti na eno od vitalnih področij
našega dela - na VREDNOTE, prepričanja in s tem etično esenco, ki je ena bistvenih
vsebin (tudi) naše stroke. Etike kot besede imamo (pre)večkrat polna usta, ne le ob

našem strokovnem delu, v učbenikih, v poklicnih kodeksih, tudi v vsakdanjih besedah in
dejanjih, v zadnjem času tudi v politiki. Za povrhu so to tudi obvezne vsebine za
podaljševanje naših licenc. Kar trdimo, da je prav. A prav etike v vsej njeni razsežnosti in
raznolikosti je, žal, vedno manj zaznati v konkretnih dejanjih tako posameznikov, skupin,
skupnosti, držav, narodov. Sveta nasploh. Sicer na zemeljski obli ne bi bilo skoraj
obsednega stanja, ki smo mu priča, pa naj gre za vojne grozote s posledično begunsko
krizo, za terorizem brez primere, za obvladovanje pretežne večine prebivalstva s peščico
nepredstavljivo bogatih, za neoliberalni kruti sistem izkoriščanja na različnih ravneh in
delih sveta. Čisto preveč za eno življenje in eno generacijo
Zato je prav, da vedno znova razmišljamo in govorimo o etiki. S stalnim trkanjem na
poklicno (in osebno) odgovornost, tudi na svojo vest, v ljudeh sprožamo miselne viharje,
vprašanja, ali delamo dobro in prav, ali pa smo že a priori »dobri ljudje«, ker smo se odločili
za enega od t. i. »humanih« poklicev, ne da bi si za to etičnost misli in dejanj morali
posebej prizadevati. Delamo namreč ljudje z ljudmi in za ljudi. Enoznačnega odgovora ni.
Vsakdo ga mora iskati tudi pri sebi.
Zbornica – Zveza je pred leti zapisala svoje vrednote. Te so nanizane v igri črk organizacije:
Znanje skrB sOlidarnost stRokovnost odgovorNost pravIčnost komunikaCija empatijA -
Zaupanje Varnost Enakopravnost Zagovorništvo pArtnerstvo.
Skušajmo privzeti zgornje vrednote za svoje. Ali oblikujmo druge, ki nam bodo bližje, vse
v skrbi za ljudi, za razvoj stroke, tudi za blaginjo naše organizacije. Obstajajo številne
druge vrednote, uporabne za naše delo in naša hotenja: delati boljši, bolj human, bolj
prijazen, sočuten, pravičen svet, omogočati človeka vredno življenje, spoštljivo in
strokovno zdravstveno obravnavo, mirno umiranje. Ključno bistvo etike je v dveh
besedah: delati dobro. Vedno in povsod, četudi ni v mojem ali našem interesu in od tega
nimam/o nobenih koristi. Jih imajo pa drugi. Najbrž. To poskusimo v letu, ki prihaja.
Začnimo z malimi, drobnimi koraki, pilimo svoje vrednote do visokega sijaja. Potem bo,
verjemimo v to, svet boljši in lepši. Za vse, saj si ga vsi zaslužimo. Želim nam, da imamo
moči, da si prizadevamo za to tudi v letu, ki prihaja.
Leta 2010 sem ob 2. Dnevih Marije Tomšič v Novem mestu zapisala: Razmišljanje o
vrednotah v današnjih nemirnih časih, ko smo priča hitrim družbenim socioekonomskim,
demografskim, podnebnim in drugim spremembam, na eni strani pospešenemu razvoju
različnih znanosti, tudi informatizacije, na drugi pa ponovnemu iskanju modelov skrbi za
ljudi, vračanje k človeku, k naravi nasploh in s tem tudi k drugačnim vrednotam, lahko pomeni
izziv tudi v zdravstveni in babiški negi. Tudi v naši državi in v evropskem okolju, kamor smo
vpeti. Če so še pred kratkim izrazi, kot so management, denar, profit, (nekrita?) posojila,
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obresti, managerski prevzemi, luksuz polnili glave podjetnikov, novopečenih managerjev,
malih in velikih novodobnih podjetnikov (tudi v zdravstvu), iskali višje in višje zaslužke,
predvsem na račun »malih ljudi«, se je pred kratkim svetovna in lokalna scena srečala s šokom
gospodarske krize in recesije, post recesijskim sindromom, ki še prihaja, revščino, povečanim
nasiljem vseh vrst, duševnimi obolenji, problemi nudenja skrbi starostnikom, nezaposlenim in
drugim ranljivim skupinam; obrnili so se na glavo mali in veliki svetovi ljudi tako bogatih kot
revnih, obračajo se vedno v takih situacijah tudi vrednote. Ni dvoma, da vse našteto vpliva tudi
na področje zdravstva in zdravstvene ter babiške nege (Klemenc, uvodnik). 
Vrednot je veliko, razporejene so v skupine, z njimi se ukvarjajo na vseh nivojih življenja in
delovanja ljudi. Po Musek Lešniku (2003) so vrednote prepričanja o tem, kaj je pozitivno,
zaželeno in cenjeno, ki vodijo in usmerjajo naše delovanje – tako osebna ravnanja
posameznikov kot delovanje skupin in organizacij. Vrednote so torej naša prepričanja o tem,
kaj je pozitivno, zaželeno in cenjeno, ki vodijo in usmerjajo naše delovanje. Že Aristotel je trdil,
da je človek najbolj zadovoljen in srečen takrat, ko so njegova dejanja skladna z njegovimi
vrednotami. Kdor živi skladno s tistim, kar ima za dobro, pravo in resnično, samodejno občuti
pozitiven odnos do sebe in sveta. Naši človeški cilji morajo biti torej skladni z našimi vrednotami
in naše vrednote morajo biti skladne z našimi cilji. Obstaja več vrst vrednot; cenimo lahko
različne stvari in prav pri vrednotah najdemo eno od največjih bogastev medčloveških razlik
(isto tam). 
Kje smo pet let po tem zapisu? Kaj lahko storimo, ko je svet spremenil svojo podobo? V
borih petih letih. Če vsak dan naredimo vsaj nekaj za sočloveka, pravijo, da smo izživeli dan.
Ali noč, če smo v službi ponoči. Nudenje strokovne pomoči in skrbi je naše delo, je tudi
poslanstvo. Prizadevajmo si za smele odnose s soljudmi, se večkrat vprašajmo, delamo
prav, dobro, skrbno, etično: z ljudmi, zlasti pacient in sodelavci, tudi z domačimi? Delam
prav glede na strokovno znane doktrine? Poiščem znanstvene dokaze, da lahko z
gotovostjo opravim svoje delo? Mislim pošteno, iskreno, poslušam in slišim, kar mi povedo
najbolj tihi ljudje? Se smehljam le ljudem, ki jih prepoznavam kot koristne na svojih
plezalnih podvigih po karierni lestvici? Imam ljudi iskreno rad? Skrbno ravnam z zaupanimi
mi viri, denarjem pripomočki za delo, ki so plačani iz davkoplačevalskega denarja ali iz
članarine članstva? 
V tem uvodniku, ki je moj zadnji v vlogi predsednice Zbornice – Zveze, saj zaključujem
svoje osemletno vodenje krovne organizacije, mi dovolite, da prav zato potrkam na naše
vrednote. Hvala, da sem imela priložnost, pravi privilegij, ki ga nimajo vsi, da lahko
napišem, opozarjam, sestavljam ta naš svet v zloženko krovne organizacije po svojih
najboljših močeh, skupaj s sodelavkami in sodelavci v pisarni in skupaj z vami, spoštovane
članice in člani, kolegice in kolegi, z iskreno dobrimi nameni, da delamo boljši, lepši svet.
Tudi boljšo stroko in organizacijo. Če nam je karkoli uspelo, je to stvar vseh nas. Hvala in
srečno. �

Skupinska fotografija s posveta vodstva Zbornice – Zveze na Celjski koči jeseni 2015
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Pohod na Galetovec
Rada Skočir

Konec oktobra nam je bilo vreme naklonjeno tako, da smo se v Društvu MSBZT Nova Gorica, po že enkrat
prestavljenem pohodu, odpravili na Galetovec. Tudi običajno prevozno sredstvo – avtobus smo zamenjali in se
zgodaj zjutraj povzpeli na vlak v Novi Gorici. Šestnajst pohodnic in en pohodnik, še malo zaspani, smo bili s strani
predsednice društva deležni popotnice v obliki sadne rezine, sendviča in pijače, vse z namenom, da ne omagamo
na poti..

M
edtem, ko je vlak veselo drdral po progi ob reki Soči
in ko smo na Mostu na Soči dočakali še eno našo
članico, nam je skrbna vodička in organizatorka po-

hoda, Nada Pisk, podrobno opisala potek pohoda. Malo
smo bili zaskrbljeni, ko nam je gospa Nada napovedala tu-
di plezanje. Vlak je ubiral pot po Baški grapi, ki je res gra-
pa, saj smo skozi okna gledali strmo vzpenjajoče vrhove
gora na obeh straneh, ki so že dobivali pisane jesenske
barve, nad njimi pa se je bočilo modro nebo. Globoko v
dolini pa se je vila reka Bača. Na postaji Podbrdo se nam
pridružita še dve kolegici in število pohodnikov je bilo
popolno. Preden smo zapustili Baško grapo in s tem Pri-
morsko, je vlak zapeljal v najdaljši železniški predor v
Sloveniji, ki meri celih 6327, 3 metra. To je Bohinjski pre-
dor, ki so ga zgradili v času avstro-ogrske monarhije in ima
širino dveh tirov. Po osmih minutah vožnje skozi predor
smo prispeli na Gorenjsko. Bohinjska Bela in izstop iz pri-
jetno toplega vagona v hladen in meglen dan. Rokavice
in kapa nista bila odveč prtljaga, ampak nuja. Skozi pre-
bujajoče naselje smo prispeli do vznožja prvega vzpona –
plezanja. Strah je bil odveč, naše plezanje ni zahtevalo
zabijanja klinov v steni in varovalne vrvi, le vzpon po lestvi,
ki je bila vpeta med dve steni. Vrtoglavi se niso ozirali
nazaj, ampak k Nadi, ki nas je spodbujala, čakajoč na vrhu.
Višje, kot smo se vzpenjali, modrejše je bilo nebo. Sončni
žarki so nas vedno bolj greli in kmalu smo pospravili kape
in rokavice, pa tudi kakšen pulover je dobil mesto v
nahrbtniku. Nadaljevali smo pot, pretežno po gozdu, mar-
sikatera je oprezala, če se kje skrivajo gobe. No, nekaj jih le
bilo. Da bi steza ne bila dolgočasna, so poskrbela podrta
drevesna debla, preko katerih je bilo treba visoko dvigni-
ti noge ali narediti globok predklon ali se splaziti pod nji-

mi. Telovadbe res ni manjkalo, zato smo si privoščili daljši
postanek, kjer smo pospravili popotnico. Čeprav smo si
napolnili želodčke, smo lahkotno nadaljevali vzpon. Na
prelazu Turn nas je Nada opozorila na spomenik padlim v
drugi svetovni vojni. Po spustu in ponovnem vzponu smo
le dosegli cilj – Galetovec z nadmorsko višino 1265 metrov.
Deležni smo bili čudovitega razgleda, saj se je iz meglene-
ga jutra razvil sončen dan, brez meglice. Pogled je segal v
dolino na Bled z jezerom, Bohinjsko Belo in na vse sosed-
nje vrhove: Vajnež, Stol, Vrtačo, Begunjščico, Graben
košute, Babji zob z Jelovico. Pogled je res zajel vse lepote,
kot bi ga za nas narisal umetnik z vsemi razpoložljivimi
barvami. Po ponovnem počitku in okrepčilu nas je pot v
dolino vodila po drugi strani gore mimo planin in osaml-
jenih domačij. Polni nepozabnih trenutkov, dobrega
počutja in utrujeni, smo vtise delili na vlaku na poti do-
mov.
Nada, hvala za čudovit preživet dan in na snidenje v
novem letu na novih poteh. �

Končno na vrhu

Na začetku poti
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Strokovno predavanje o novostih 
v oftalmološki zdravstveni negi 
Marija Filipič

Glede na število udeleženk Sekcije upokojenih medicinskih sester DMSBZT Ljubljana lahko sklepamo, da so nam
podobna strokovna poglavja zelo dobrodošla. Soočamo se že s številnimi anomalijami, ki so povezane z našo
dolgoletno delovno prakso, pa tudi pojavom neželenih sprememb v procesih staranja. Oko je zelo pomemben
organ vida, zato ga moramo še posebej dobro čuvati in negovati, ker s tem lahko preprečimo, ali omilimo
marsikatero neprijetno težavo.

G
ospa Bernarda Mrzelj, dipl. m. s., je razložila pojav sive
mrene ali katarakte, ki je lahko v 51 % vzrok za
slepoto prebivalstva. Siva mrena nastaja neboleče

več let, prizadene vid, pojavlja pa se običajno na obeh
očesih. Pridobljena siva mrena nastane predvsem pri
starejših ljudeh, prirojena siva mrena pa je največkrat
posledica intrauterine okužbe ali pa je dedno pogojena.
Zdravi se uspešno s kirurško odstranitvijo skaljene leče. Z
izboljšanjem – povrnitvijo vida si izboljšamo tudi kako-
vost življenja.
Gospa Saša Mohar, dipl. m. s., pa je predstavila drugi naj-
pogostejši vzrok za slepoto – to je zelena mrena ali
glavkom, ki okvari vidni živec. Glavkom je dolgo neopažen
in lahko močno okvari vidni živec. Okvara je nepopravlji-
va. Zelo pomembno je, da obiskujemo očesnega zdravni-
ka, ki s pregledom očesnega ozadja, merjenja očesnega
pritiska, pregledom vidnega živca in testiranjem vidnega
polja ugotovi pravočasno spremembe, ki govorijo za
glavkom. Le z zniževanjem očesnega pritiska preprečuje-

mo nastanek glavkoma in napredovanje bolezni. V
primeru, da so okvare že nastale, so z zdravljenjem žal
nepopravljive.
O kroničnih obolenjih vek in solzil pa je spregovorila gospa
Lucija Grudnik, dipl. m. s. Za boljše razumevanje težav smo
najprej obnovile zgradbo vek, očesne mišice, veznice, žlez
lojnic in solznic. Odstopanj od normalnega delovanja
naštetih pomožnih organov očesa je ogromno. So pa tu-
di za bolnika zelo neprijetne, saj povzročajo solzenje,
občutek peska v očeh, poslabšanje vida, občutek srbenja,
pordelost vek, občutljivost na svetlobo in težave z rastjo
trepalnic. Pri zdravljenju teh težav je zelo pomembna
pravilna nega vek, uporaba kapljic, pri zapletih pa tudi an-
tibiotično zdravljenje ali celo kirurško.
Podajanje strokovnih vsebin vseh treh predavateljic je bi-
lo zelo izčrpno. Pa kljub temu smo se zaradi mnogih last-
nih izkušenj s številnimi vprašanji obračale na njih. Dobile
smo tudi natančne odgovore in bile z vso vsebino preda-
vanja zelo zadovoljne. �

Strokovno predavanje na temo o demenci – 
Alzheimerjevi bolezni, 12. novembra 2015 
Marija Filipič

Zaradi večjega zanimanja o omenjeni vsebini je bilo predavanje ponovljeno. Gospa Radojka Kobentar je med
svojim dolgoletnim delom na Psihiatrični kliniki zelo intenzivno spremljala bolnike, aktivno sodelovala pri
zdravljenju in lajšanju težav, sodelovala s svojci obolelih in z dopolnjevanjem nenehnega znanja postala izredna
poznavalka na področju demence in Alzheimerjeve bolezni. 

P
oudarila je, da je od 200 različnih demenc prav
Alzheimerjeva bolezen v 70 % vzrok za demenco. Do
spoznavanja prvih zanesljivih znakov bolezni lahko

preteče veliko časa, lahko 10 ali tudi več let. Poteka
propadanje možganskih celic, na kar z zdravim načinom
življenja lahko zelo pozitivno vplivamo, ker proces omil-
imo, upočasnimo ali celo preprečimo. Najožji družinski
člani obolelega so tisti, ki prvi spoznavajo spremembe
oziroma znake obolenja. Zato je najbolj pomembna
poučenost ljudi in razumevajoč, pozitiven pristop do
obolelih. S stopnjevanjem znakov obolelosti je zelo zaže-
leno, da oboleli čim dlje ostaja v domačem okolju, kar mu
daje občutek spoštovanja, koristnosti in sposobnosti za
samostojno življenje. Pomembno vlogo pri spremljanju in

zdravljenju obolelega nase prevzamejo svojci, ki so tudi
pogosto v hudih stiskah in potrebujejo veliko pomoči. Ra-
zlične nevladne organizacije obolelim in svojcem svetuje-
jo in pomagajo, kako živeti z demenco.
Spominčica je eno od Slovenskih združenj za pomoč pri
demenci. Njeno delovanje nam je razložila predsednica
Spominčice gospa Štefanija Lukić Zlobec. Na podlagi
lastnih izkušenj se vključuje v širša, tudi Evropska združen-
ja in se izjemno trudijo, da so bolniki in svojci seznanjeni
z novostmi raziskav o potrditvi diagnoze in pobudami
glede zdravljenja bolezni. Izjemno se trudi, da se bolniki
obravnavajo celostno. Nenehno išče rešitve, kako izboljšati
zdravje in življenjske razmere obolelih in njihovih svojcev.
Demenca je neozdravljiva bolezen. Pogostnost bolezni se
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IZ DRUŠTEV

Razstava likovnih ustvarjalk DMSBZT LJUBLJANA 
ob dnevu duševnega zdravja v Psihiatrični bolnišnici Idrija
Majda Jarem Brunšek 

Na povabilo idrijskih kolegic medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov smo se v četrtek, 1. 10. 2015, udeležili
predavanja na temo »Varna in učinkovita komunikacija«. 

S
krbno in z veliko truda so se gospa Sabina Vihtelič, An-
dreja Gruden in Lidija Mrak kot glavna medicinska ses-
tra, uspešno že četrto leto spoprijele in izpeljale zas-

tavljeno delo.
Likovnice, simpatizerke duševnega zdravja, smo sprejele
vabilo in možnost razstavljanja v letos obnovljeni in novo
odprti galeriji. 
Posvečena je pokojnemu psihiatru prim. dr. Felcu. Medi-
cinske sestre smo prve in prvič razstavljale v obnovljeni
galeriji. 
Lep prostor v galeriji je nudil možnost ogleda naših razs-
tavljenih del mesec dni. Poleg slik v akrilni in akvarelni
tehniki je bila na ogled tudi mala plastika. Letos iz-
dano likovno, prozno in strokovno delo Poklon
izgubljenim očem je imelo posebno mesto v našem pros-
toru in je bilo primerno ob tej priložnosti. Razstava je bila

dobro obiskana, obiskovalci so se čudili ustvarjalni razno-
likosti in občudovali razstavljena dela. Na odprtju razstave
so zapeli ob spremljavi kitare, Jože, Milka in Liljana stare
napeve, ki so obiskovalce razstave, tistega jesenskega
večera popeljale v spomine iz otroštva in mladosti. Bilo je
lepo, družabno in povezovalno. To si želimo in za tem str-
mimo.
Spremljam kolegice ustvarjalke in sem ponosna na
možnost druženja z njimi. Najti čas in se srečevati enkrat
tedensko med raznolikim delovnim časom je napor, ki je
spoštovanja vreden prav tako njihov trud in vztrajnost.
Zadovoljstvo je plačilo za dober izdelek skrbne mentorice.  
Zavetje, pomoč, podporo in simpatizerstvo najdemo v
društvu. Nudi nam možnost svobodnega izražanja, le to
cenimo in negujemo. �

s staranjem prebivalstva povečuje. Dokazano je, da za
enega bolnika skrbijo vsaj trije ljudje. Bolniki potrebujejo
24-urno skrb in nego, kar svojce zelo izčrpa in pogosto
pregorijo. Tudi sami velikokrat potrebujejo zdravniško po-
moč. Je najdražja bolezen na svetu. Veliko se v svetu dela
na tem, da bi odkrili zdravilo za preprečevanje in zdravl-
jenje bolezni. Vendar je znano, da je do pravega zdravila še

zelo daleč. Zato se moramo še toliko bolj zavedati, da
bolezen prepoznavamo v začetnih znakih obolevanja, ker
so le takrat zdravila učinkovita. Dobro moramo poznati de-
javnike tveganja za demenco in se zaupati osebnemu
zdravniku, ki nas napoti k specialistu. Le s podporo
družine, prijateljev, zdravnika in pomoči društva bolniki z
demenco niso pozabljeni. �
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA V PRAKSI
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Torek , 19. 1. 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 je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev
pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraženj je bila oddana 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. 1. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

DELAVNICA: UPORABA
KATEGORIZACIJE V BOLNIŠNIČNI
ZDRAVSTVENI NEGI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

21. januar 2016;  Zbornica - Zveza, Ljubljana

Program izobraževanja

Obravnava aktualne tematike uporabe
kategorizacije v bolnišnični zdravstveni negi.

Organizator

Zbornica - Zveza, Strokovna Sekcija medicinskih
sester v managementu

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun
ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761484, sklic
na 00 0229 21012016 s pripisom za Sekcijo
medicinskih sester v managementu, ki je odprt
pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000
Ljubljana. Število prostih mest je omejeno.

Licenčne in pedagoške točke

Program bo vrednoten z pedagoškimi točkami in
licenčnimi točkami. 

Dodatne informacije in prijava

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

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 25. 1. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8.00 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 80 €, za nečlane
160 € in se plačana po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 32.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev
pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraženj je bila oddana 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 15. 1. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA
XVII. IZOBRAŽEVALNI SEMINAR S
SPECIALIZIRANIMI UČNIMI DELAVNICAMI
ZA MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE
TEHNIKE "KRITIČNO BOLAN IN
POŠKODOVAN OTROK - RAZPOZNAVA,
ZDRAVLJENJE IN ZDRAVSTVENA NEGA".

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 22. 4. 2016 in sobota, 23. 4. 2016 v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana,
Zaloška 7, 1525 Ljubljana, (glavna stavba),
predavalnica 1.

Program izobraževanja

Organizator

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in
intenzivno terapijo, Kirurška klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija: 300 EUR (DDV je vključen); kotizacija
vključuje predavanja in vaje, učbenik in
postrežbo med odmori. Nakazilo: Univerzitetni
klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000
Ljubljana. Podračun EZR št.: 01100-6030277894,
sklic 299 30 32 z oznako Kritično bolan otrok. 

Licenčne in pedagoške točke

Dodatne informacije in prijava
Kontaktni osebi: Matjana Koren Golja, dipl. m. s.,
univ. dipl.org. (01 522 71 04, 48 29), 
Karmen Boh, viš. upr. del. (01 522 81 97, 48 29);
KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo,
Kirurška klinika, UKC Ljubljana, Bohoričeva 20,
1525 Ljubljana; faks: 01 522 11 09; 
e-mail: karmen.boh@kclj.si 

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V
DECEMBRU - VPLIV ŽIVLJENJSKEGA
SLOGA NA ZDRAVJE ZAPOSLENIH
LJUDI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 17. 12. 2015 ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU – primeri dobrih
praks, Ines Portenšlager, dipl. m. s.
DELOVNO OKOLJE TER NAJPOGOSTEJŠE
KRONIČNE NENALEZLJIVE BOLEZNI ZAPOSLENIH
LJUDI, Mateja Čagran, mag. zdr. nege
NOVOSTI V DISPANZERJU MEDICINE DELA,
PROMETA IN ŠPORTA, 
Marija Drašković, dipl. m. s. 

Organizator

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

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

Licenčne in pedagoške točke

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

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

TEMA SREČANJA

8. STROKOVNO SREČAJE DNEVI
MARIJE TOMŠIČ - KAKOVOST
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

21. in 22. januar 2016, Kulturno kongresni
center Dolenjske Toplice

Program izobraževanja

Bo objavljen na spletni strani Zbornice - Zveze:
www.zbornica-zveza.si; Prvi dan strokovnega
srečanja bo namenjen vsebinam s področja
kakovosti, ki se štejejo za obvezne vsebine
obnovitve licence.

Organizator

DMSBZT Novo mesto, 
Splošna bolnišnica Novo mesto, 
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Informacije bodo objavljene na spletni strani
društva in Zbornice - Zveze

Licenčne in pedagoške točke

Program bo vrednoten z pedagoškimi točkami in
licenčnimi točkami. 

Dodatne informacije in prijava

Predsednica organizacijskega odbora: 
mag. Jožica REŠETIČ, 
jozica.resetic@gmail.com


