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Zaupanje 
Darinka Klemenc

Zaupanje je nekaj, kar ne pride samo od sebe; je vrednota, dragoceno darilo, ki ga
težko pridobiš in hitro izgubiš. Še posebej v času, ko se zdravstveni sistem/i (tudi v naši
državi) soočajo z izzivi solidarnosti, dostopnosti, pravičnosti, dilem med javnim dobrim
in zasebnim kopičenjem denarja. Tudi v zdravstvu, ki je, tako pravijo, še ena redkih oaz,
kjer je nekaj javnega denarja in kjer socialni vidik funkcionira. Tako smo izvajalci
zdravstvene nege lahko izjemno ponosni, da nas pacienti po svetu že petnajst let
(odkar nas Gallupov inštitut vključuje v svoje raziskave), več o tem v tej številki Utripa,
postavljajo na piedestal najbolj zaupanja vrednih poklicev. 

P
odobno zaupanje smo si uspeli »prislužiti« izvajalci zdravstvene (in babiške) nege
tudi v naši državi. Bravo in hvala, spoštovane kolegice in kolegi, da smo v očeh tistih,
za katere poklicno skrbimo, še vedno, kljub težkim časom in vsakodnevnim izzivom,

tudi, kar zadeva naše profesionalne in osebne vrednote, še vedno vredni zaupanja.
Hvala, spoštovani pacienti, za zaupanje, ki nam ga izkazujete. 

Po Slovenskem slovarju knjižnega jezika zaupanje pomeni: 

zaupanje zaúpanje -a s (u) prepričanje, da je kdo sposoben, voljen narediti, kar se
pričakuje: z delom upravičiti zaupanje koga; delavci so izkušeni, zato uživajo zaupanje;
poln zaupanja prositi koga za pomoč / imeti zaupanje vase // prepričanje, da je kdo
pošten, iskren: zlorabiti zaupanje koga; ekspr. v slepem zaupanju mu je verjela
// prepričanje, da je kaj dobro in da bo dobro vplivalo na uresničitev določenih
pričakovanj: zaupanje lastni moči / zaupanje v razum ● publ. večina volivcev mu je
izrazila zaupanje je glasovala zanj; knjiž. podarjati komu zaupanje zaupati vanj
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D89820

Nobenih dodatnih razlag ali definicij ne potrebujemo; v besedah, ki sem jih obarvala
modro, je vsa »modrost« zaupanja. Tudi v naš poklic, v profesionalno skrb za pacienta.
In v nas same, v naš tim, našo organizacijo oz. institucijo, kjer delamo, se izobražujemo, s
katero sodelujemo.

Si resnično zaupamo sodelavci v timih? Včasih sodelavko ali sodelavca, s katerim delamo
v izjemno odgovorni situaciji »z ramo ob rami«, niti dobro ne poznamo; ne govorimo o
dolžnostih predpostavljenih, da ga niso predstavili, pa bi ga morali. Govora je o nekom, ki
je morda na novo zaposlen, na kroženju, drugem strokovnem izpopolnjevanju, na
kliničnih vajah, raziskovalec, … Včasih delamo leta in leta skupaj, pa smo si skoraj tujci v
pravem pomenu besede. Saj ne da bi bilo potrebno vzpostavljati preveč »domačo« klimo
na delovnem mestu, a kot pravijo strokovnjaki, brez prijaznega sodelovanja, timskega
duha, zavedanja, da smo so-odvisni drug od drugega v timih, zaupanja torej, ne gre. Če
kdo, se tega zavedajo timi, ki opravljajo nujno medicinsko pomoč, ali pa tisti v operacijskih
dvoranah, na anesteziologiji, vsepovsod, kjer je potrebno usklajeno in stoodstotno
zanesljivo strokovno delovati - z zaupanjem v tim in sodelavce, ne glede na izobrazbo,
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status v družbi, mesto v timu, včasih celo ne glede na kompetence; v situaciji, ko se rešuje
življenje, je zaupanje tisto, ki šteje. Še posebej to velja za nujna stanja ali druge posebne
razmere (nesreče, elementarne nezgode, oživljanje …). Prav bi bilo, da se vsi vsak dan na
delovnem mestu počutimo, kot da delamo »v posebnih razmerah« (v resnici »upravljamo«
s človeškimi življenji in usodami). In da dejansko zaupamo drug v drugega. 

Če vprašamo uspešne managerje, tudi upravljavce zelo velikih sistemov, kaj je njihova
skrivnost uspeha. Zaupanje v svoje zaposlene in svoje time postavljajo visoko na
prioriteto svojih receptov za uspehe, nič drugega. 

Delo medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege, tudi bolničarjev negovalcev,
je zelo zahtevno. Od nas se vedno pričakuje, da smo stoodstotno zanesljivi, torej je
zaupanje v naše delo izjemno veliko. Negujmo ga. Skrbi, težave, izzive, tudi velike
probleme, je treba, ko si oblečemo modro (zeleno, belo, kakršnokoli že) uniformo,
poskusiti odriniti na stran; težko, a poskušajmo na delovnem mestu čim bolje
funkcionirati, kar zahteva včasih velike napore. Zato je izjemno pomembno sodelovanje,
timsko delo, razumevanje, vera v sočloveka, spoštovanje. In zaupanje v sodelavce.

Zaupanje v paciente. Morda bi ga morali dati na prvo mesto. Pacienti nam zaupajo in mi
zaupamo njim. Smo jim dolžni, si to zaslužijo. Ni razloga, da pacientu a priori ne bi
zaupali; so mehanizmi, orodja in metode, ki jih moramo obvladovati, če kdo o tem
podvomi. Ne nazadnje so časi, v katerih delamo v zdravstvu, polni izzivov, od velikih
socialnih in na splošno družbenih razlik, medkulturnih izzivov do nasilja vseh vrst, mnogo
drugega. Opremimo se znanji na tem področju, da bomo lahko zaupali tako pacientom,
prepoznali morebitne izjeme, a na splošno zaupali tudi samim sebi in svojemu delu. 

Zaupanje na splošno, v vse drugo: težko je preživeti, če nikomur in ničemur ne zaupaš –
v službi ali doma. Zaupanje v institucijo, v kateri delaš in jo gradiš, v svet okrog sebe,
četudi so pretresi na dnevnem redu in v dnevnih novicah, šteje. Enako je z zaupanjem v
svoje domače, prijatelje, … Brez zaupanja ne gre, ni mogoče pre/živeti. Zaupajmo drug
drugemu, v regijsko strokovno društvo, svojo stroko, v organizacijo Zbornico - Zvezo, ki ji
pripadamo in kamor se prostovoljno združujemo. 

Zaupanje šteje. Tukaj in zdaj. �
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S
tarejši, ko smo, hitreje nam mineva čas in prav je, da si
ga včasih vzamemo tudi zase. Da ga namenimo tudi
za naše medsebojno druženje. Zato sem bila vesela

odločitve vsake posameznice, da preživi prijetno po-
poldne v družbi stanovskih kolegic. Saj tudi s takšnimi
družabnimi srečanji ohranjamo in povečujemo čut sta-
novske pripadnosti, ki je potrebna za dobro organizira-
nost in delovanje društva – katerega redne članice smo
ostale tudi po upokojitvi. Glede na dolgoletno delo na po-
dročju zdravstvene in babiške nege je prav, da se zave-
damo, da smo bile, smo in bomo medicinske sestre, ba-
bice in zdravstveni tehniki, z bogatim znanjem in mo-
drostjo starejših ljudi.
Po izreku dobrodošlice sem vse prisotne obdarovala z do-
ma narejenim darilom, za katerega idejo sem dobila iz za-
kladnice modrosti naših babic, ki so menile: «Če kdaj kaj
zaboli, topla ovsena vrečka lahko bolečino omili«. Člani-
cam Ožjega odbora sekcije pa v imenu društva izročila da-
rilo za njihovo pomoč pri obveščanju. Saj je logistika ob-
veščanja o številnih aktivnostih društva zahtevnejša kot
pri zaposlenih kolegicah – glede na to, da naše upokoje-
ne članice živijo v vseh gorenjskih občinah. Kar precej pa
jih ne uporablja računalnika. Njim je bila namenjena tudi
zloženka, z vsemi potrebnimi osnovnimi podatki o orga-
niziranosti DMSBZT Gorenjske in dodanim opisom po-
mena slikovnega znaka – logotipa društva, ki predstavlja
cvetlico kot prispodobo za lepoto našega poklica. Rume-
ni krog med dvema zelenima poloblama pa je sonce, ki
ponazarja medicinsko sestro.
Na srečanju so se nam pridružile tudi kolegice: ga. Moni-
ka Ažman, izvršna direktorica Zbornice – Zveze, ga. Alen-
ka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske in študentki Fa-
kultete za zdravstvo Jesenice: gdč. Zala Marn in gdč. Kim
Peternelj. Povabljene gostje srečanja so nas v uradnem
delu seznanile s: potekom delovnih aktivnosti na Zborni-
ci – Zvezi, s potekom dela našega društva, s potekom štu-
dija na FZJ in z izkušnjami študentske izmenjave na Škot-
skem. 
Srečanje smo zaključile s prednovoletno večerjo in prije-
tnim medsebojnim druženjem poklicnih kolegic in ne-
kdanjih sodelavk.
V imenu sekcije se zahvaljujem: ge. Moniki Ažman, ge.
Alenki Bijol, gdč. Zali Marn in gdč. Kim Peternelj za njihov
prijazni odziv na moje povabilo.
Za konec pa bi rada z vami podelila tudi misli Andreja Roz-
mana Roze, ki je v svoji pesmi Nekaj ti moram povedati,
zapisal:

Prednovoletno srečanje upokojenih članic 
DMSBZT Gorenjske
Jana Zupan

Po programu dela DMSBZT Gorenjske Sekcija upokojenih članov vsako leto povabi svoje člane na že tradicionalno
prednovoletno srečanje. Letos smo se, kot že nekajkrat do sedaj, zbrale v Brunarici Štern, na Kokrici pri Kranju, 
15. 12. 2015.

Za vsakogar mora obstajat nekdo,
kateremu tako zaupa,
da se mu lahko zaupa,
ko mu je težko.

Za vsakogar mora obstajat nekdo,
ki ga razume in posluša,
ko mu je zmrznjena duša
in mu je v srcu slabo.

Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave,
ki bi jih najrajši izbrisal iz glave,
in mu lahko pove tudi to,
kar ni povedat lahko.

A pogovarjanje je za človeka
še bolj pomembno kot obleka
in hkrati danes redka stvar
za katero ni potreben denar.

Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.

Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in skupina.
S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. �
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Božični izlet
Pravljica v okrašenem Mozartovem mestu Salzburg
Zorica Panić

Prišli so božični prazniki in novoletna noč. Čas obdarovanja, čas čarobnih lučk, čas, ki prinaša veliko želja, voščil,
rokovanj, objemov, daril, tudi čas zaobljub in sprememb. To je čas druženja in veselja. 

D
ruštvo MSBZT Gorenjske se je odločilo, da 12. decembra 2015, v pred-
božičnem času, obišče rojstno mesto znamenitega Mozarta. V Mozartovem
mestu Salzburg v mestni podobi prevladujejo cerkve, dvorci, gradovi in

palače. Nič čudnega torej, da je bilo slikovito staro mestno jedro proglašeno za
svetovno kulturno dediščino.
Ta predbožični čas lahko začutimo tudi, ko se sprehodimo skozi mesto, saj se
trgovci še posebej trudijo zadovoljiti vse želje kupcev. Da se bližajo prazniki, nas
spomnijo tudi praznično okrašene mestne ulice in božične pesmi na vseh radijskih
postajah.
V jutranjih urah smo se odpravili iz Slovenije. Sledila je vožnja skozi karavanški
predor proti Solnograški. V mesto ob reki Salzach smo prispeli v dopoldanskih
urah. Mesto je svetovno slavo pridobilo kot rojstni kraj velikega skladatelja
Mozarta in po slaščici Mozartove kroglice. Skupaj smo se sprehodili po slikovitih
praznično okrašenih ulicah starega dela mesta, ki je znano po svoji nepozabni
baročni arhitekturi. Videli smo Mozartovo rojstno hišo, rotovž, veličastno mestno
katedralo in številne svečano okrašene trge. Ustavili smo se tudi na mestni tržnici. 
Prosti čas smo izkoristili za nakupe in samostojne oglede ter nepozabne fotografije
med raznovrstnimi stojnicami in tisočerimi okrasnimi lučkami. Agencija, s katero
smo potovali, nam je organizirala dva čudovita izleta. Del skupine se je odpravil do
vasice Oberndorf, kjer je nastala slavna pesem Sveta noč in tam poslalo božične
pozdrave s priložnostno znamko, ki jo tam vedno izdajo ob božiču. Drugi del
skupine pa si je ogledal slavni ultramoderni Hangar 7 v bližini mesta, kjer je muzej
aviacije in vesolja, ki ga je postavil lastnik pijače Red Bull. Pozno zvečer smo še
zadnje trenutke pred odhodom domov uživali v čudovito osvetljenem mestu. �

Skupinska fotografija udeležencev izleta



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

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Vabilo
Spoštovane članice in člani,
vabimo vas na slovesnost

ob odkritju spominske plošče prve skrbstvene medicinske sestre 
Angele Boškin,

ki bo 3. marca 2016, ob 13. uri v dvorani Kolpern na Jesenicah.

Prijave na slovesnost sprejemamo na naslov: nina.trifoni@gmail.com.
V dopoldanskem času bo potekalo strokovno srečanje, v nadaljevanju redni občni zbor DMSBZT Gorenjske in
slovesnost –  odkritje spominske plošče Angele Boškin.
Vabljeni k ogledu programa strokovnega srečanja na spletni strani Društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske: http://www.dmsbzt-gorenjske.si/

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol, Darinka Klemenc,
predsednica DMSBZT Gorenjske predsednica Zbornice - Zveze
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Spoštovane članice in člani DMSBZT Ljubljana, vabimo vas na ustvarjalno delavnico

KAKO IN ZAKAJ IZDELATI NARAVNI DEZODORANT, 
ki bo potekala v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, v Ljubljani, 30. 3. 2016, ob 16.30 uri.

Delavnico bo vodila gospa Katjuša Reja Mozetič
Sodoben človek v tem hitrem tempu življenja potrebuje sredstva za preprečevanje neprijetnega telesnega von-
ja. Velikokrat pri tem posegamo po izdelkih, ki lahko škodijo našemu zdravju ali celo preprečujejo naraven fiziološ-
ki proces znojenja. 

Na delavnici bomo:
- izvedeli številne informacije o antirespirantih in dezodorantih;
- se seznanili z naravnimi sestavinami, ki učinkovito preprečujejo nastanek neprijetnega vonja;
- izdelali popolnoma naraven dezodorant, ki ga odnesemo domov;
- dobili informativno gradivo z recepti.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na:
• www.drustvo-med-sester-lj.si do zapolnitve prostih mest (20),  
• ali na telefonski številki: 041 754 695 - ga. Irma Kiprijanović,
• Osebni prispevek za člane DMSBZT Ljubljana je 5 €.   
Za člane ZZBN 15 €, za ostale udeležence znaša 25 €. 

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

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima



Motivacijski dan UO DMSBZT Ljubljana
Nada Sirnik

Januarsko zgodnje sobotno jutro. Skupina se počasi nabira na avtobusu. Odpravljamo se, na že tradicionalen,
motivacijski dan za člane upravnega odbora DMSBZT Ljubljana. 

40 UTRIP Februar/Marec 2016

IZ DRUŠTEV

Ž
ivahen klepet in smeh navkljub zgodnji uri. V Zrečah
nas je pričakala predavateljica in voditeljica dneva
gospa Helena Zajec. Sledila je priprava na sejo, ki je

potekala v duhu povezanosti z nekaj vajami, s katerimi
smo spoznali ter ozavestili povezanost in moč, ki jo kot
poklicna skupina gradimo. V nadaljevanju dneva, po za-
ključeni seji smo se spopadali z gradniki učinkovite ko-
munikacije skozi prizmo znanj in modelov NLP-ja.

Kreativno in razigrano smo spoznavali pasti na poti do
proaktivnega in sodelujočega komuniciranja. Odkrivali
smo moč filtrov v medsebojni komunikaciji in nastajanje
komunikacijskih šumov ter se obenem zavedali lastnih no-
tranjih zemljevidov, ki niso vedno kompatibilni z ljudmi,
ki nas obkrožajo. Znotraj homogene skupine smo skozi
slike, zvoke in občutke spoznali različne tipe osebnosti
med nami. Cilj vseh je bil, da poskusimo stremeti k večji
osebni fleksibilnosti ter skupaj strnemo čim več zemljevi-
dov in medsebojnih razlik ter na ta način obogatimo svo-
je osebno, profesionalno in društveno delovanje. Učili smo
se odgovorno izraziti nestrinjanje in načine, kako to izva-
jamo v praksi brez konfliktov. Vse elemente komunikacije
smo spoznali skozi praktično povezavo teorije in prakse.
Vse vsebine so bile prilagojene dejavnostim in potrebam,
ki jih ima društvo. 
Pridobili smo dragocen vpogled v različnost delovanja
našega zaznavanja sveta in posledice, ki jih ta različnost
prinaša v vsakodnevno komunikacijo.
Sledilo je prijetno druženje ob kavi in medsebojni delitvi
doživetega. Občutek prijetnega druženja ob zanimivem,
koristnem in pestrem dnevu smo odnesli s seboj.
Za aktivnostmi DMSBZT Ljubljana vedno stoji dober na-
men. To se je ponovno izkazalo na tokratnem motivaci-
jskem dnevu. �

Skupaj zmoremo več in bolje

Delovno vzdušje med delom v skupini
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana vabi na delavnice

ZVOČNE KOPELI S PLANETARNIM
GONGOM
od 18. do 19.30 ure v prostorih DMSBZT Ljubljana, na
Poljanski ul. 14, Ljubljana

Vodila jo bo medicinska sestra Zlatka Pražnikar Vrbnjak.

Gong je zvočna kopel, ki izjemno hitro in močno sprošča
psihofizične blokade. Planetarni gongi vzvalovijo čakre,
meridijane in organe. S tem pomagajo urejati čustveno
energijo in občutja, ki nato vplivajo tudi na telesno struk-
turo človeka, ta pa na njihov um.  
Tudi letos bodo delavnice gonga potekale enkrat
mesečno:
• 15. februarja  
• 21. marca in
• 18. aprila
Prijave sprejemamo preko e-prijavnici na spletni strani
društva http://www.drustvo-med-sester-lj.si, do zasedbe
prostih mest (15).
Prispevek udeleženke/ca znaša 8 evrov.
Za udobnejše počutje s seboj prinesite odejo, podloge
imamo na društvu.
Dodatne informacije ga. Irma Kiprijanović na tel. številki
041 754 695 

Za komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni
negi pri DMSBZT Ljubljana

Nada Sirnik

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana - Sekcija
upokojenih medicinskih sester vabi na
strokovno srečanje/predavanje 

NAJPOGOSTEJŠA KRVNA
OBOLENJA
v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana,
»predavalnica stavba C«
v torek, 16. februarja 2016,

s prihodom ob 8.45 uri in 
začetkom predavanja ob 9. uri 

Pozdravne besede
Predavateljica: 
doc. dr. Irena Preložnik - Zupan, dr. med.,
specialistka-hematologinja

Strokovno srečanje oziroma predavanje bo
trajalo do 12.30 ure.
Prispevek za predavanje je 10 evrov.
Prijave sprejema ga. Olga Koblar, GSM 031 495
456  11. 02. 2016 med 16.00 in 18.00 uro.

Dodatne informacije in prijave –
Irma Kiprijanović, 
GSM 041 754 695 od 09.00 do 15. ure. 

Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih
sester pri DMSBZT Ljubljana

Olga Marija Koblar

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima

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

SRČNO POPUŠČANJE IN VISOK KRVNI PRITISK  
v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana, predavalnica stavba C, v ponedeljek, 7. marca 2016,
s prihodom ob 8.45 uri in začetkom predavanja ob 9. uri 

Pozdravne besede
Predavatelj: prof. dr. Igor Zupan, dr. med., specialist kardiolog

Strokovno srečanje oziroma predavanje bo trajalo do 12.30 ure.
Prispevek za predavanje je 10 evrov.
Prijave sprejema ga. Olga Koblar, GSM 031 495 456  3. 3. 2016 med 16. in 18. uro.
Dodatne informacije in prijave – Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 od 9. do 15. ure. 

Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana
Olga Marija Koblar

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

VIDNI IN NEVIDNI DEL ČLOVEKA IN SVETA
»ALI SMO RES VEČNI IN VSEMOGOČNI«
Delavnica bo 8. in 9. aprila 2016, v petek od 16. do 20. ure, v soboto od 9. do 15. ure v društvenih prostorih
na Poljanski cesti 14 v Ljubljani.

Vodila jo bo priznana strokovnjakinja na področju komplementarnega zdravljenja
Milena Plut Podvršič dr. med., ki pravi:

Medicina nas je podrobno seznanila z zgradbo in delovanjem materialnega ali vidnega dela človeka, premalo pa
z energijskim ali nevidnim delom. Vse bolj pa se zavedamo, da imajo naše misli pomembno vlogo pri upravljan-
ju življenja.
Na delavnici se bomo seznanili z vsemi tremi nivoji delovanja našega telesa: materialnim, energijskim in infor-
macijskim. Spoznali bomo moč življenjske sile, ki je v vsakomur od nas. Sebe in druge bomo prepoznavali v dru-
gačni luči, kot smo navajeni. Potem bomo laže delovali, sodelovali in se prilagajali vsem okoliščinam, poskrbeli za
svoj obstoj, duhovno rastli in živeli v blagostanju. 
Odkrivali bomo vzorce obnašanja, ki smo jih ustvarjali s svojim umom in nam ne koristijo več. Seveda, tudi raz-
gradili jih bomo - tiste, ki smo jih pripravljeni opustiti.
Med izvajanjem tehnik bomo meditirali in se podali v svet izven časa in prostora, v svet barv, zvokov in vibracij.

Delavnica je aktivna, zato pridite v udobnih oblačilih.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest (20) 
• preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana
• na tel. številko: 041 754 695 (ga. Irma Kiprijanović)
• prispevek za člane DMSBZT Ljubljana znaša 35 €, za člane ZZBN 45 € za nečlane 70 €.

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

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima

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

OD PRANE DO SKALARNE TERAPIJE
Srečanje bo v petek, 26. februarja 2016, ob 16. uri v društvenih prostorih na Poljanski cesti 14 v Ljubljani.

Na srečanju se boste seznanili z različnimi vrstami energij, od prane do skalarne energije in kako le te vstopajo v
naš sistem, kako se mi povezujemo z njimi in kako jih zavestno uporabiti za dobro življenje doma in v službi. 

Srečanje bo vodila gospa Andreja Novak

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest (30) 
• preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana
• na tel. številko: 041 754 695 (ga. Irma Kiprijanović)
• osebni prispevek za člane DMSBZT Ljubljana znaša 5 €, za člane ZZBN 15 €, za ostale udeležence pa 30 €.

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

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima
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Obvestilo 
Naslednja številka
Utripa izide 
v začetku aprila.

Prispevke za to
številko morate
oddati do 20. marca.

Uredništvo

Pohod po Žerdonerjevi poti DMSBZT Celje 
Tomica Kordiš

Bilo je čudovito sončno jutro dan po Božiču. Članice in člani našega društva so se pred tremi
leti združili v pohodništvo in vsako zadnjo soboto v mesecu obiščejo bližnje in bolj
oddaljene planinske poti.

T
okrat nas je pot vodila po Žerdonerjevi poti, ki smo jo prehodili že lani
in smo rekli, da bi bila tradicionalna za zaključek pohodniške sezone.
Pot nas je vodila preko mosta na Čopovi ulici v Celju, mimo Hladinove-

ga ribnika na Anski vrh nato v smeri proti Košnici, na Hom, nato na Brnico
in ob Savinji proti Celju. Po borovem gozdu smo krenili do Brnice od tam
pa do mosta na Savinji in zaključili pot na Špici, kjer smo se okrepčali. S po-
stanki smo porabili nekje pet ur. Ustavili smo se tudi na Košnici, kjer smo
dobili čaj in pecivo. Pot je potem seveda lažja. Vsi se vedno prilagajamo
skupini, četudi je kdo počasnejši, ga počakamo in potem skupaj nadalju-
jemo. Smisel pohodov je seveda druženje in rekreacija, ki nam vsem zelo
manjka. Na takih pohodih je vedno veselje in smeh, ter kaže na dobro sku-
pinsko sodelovanje in prilagajanje, kar pa je tudi v vsakodnevnem življenju
pomembno. Dejansko nihče ne hiti, pomembno je priti na cilj. Seveda se
dogajajo tudi kakšne nezgode, če je pot poledenela. Naše planinsko po-
hodništvo ne bi zaživelo, če ne bi bilo Jane Petelinšek, Anice Kremžar in
Marinke Krašovic in seveda vseh drugih, ki se redno pridružujejo skupini.
Pobuda, ki je bila podana pred tremi leti, je bila zelo dobrodošla za dru-
štvo in smo jo vsi z navdušenjem sprejeli. Pohodništvu se lahko pridružijo
vsi člani in tudi svojci.
V naslednjem letu pa vas vabimo, da se nam pridružite, poti bodo obja-
vljene na naši spletni strani DMSBZT Celje. �

Čaj in pecivo na Košnici
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Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper
Associazione infermiere, ostetriche e infermieri professionali di Capodistria
Dellavallejeva 3, 6000 Koper 

V skladu s 33. členom Statuta Strokovnega društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Koper
in
Pravilnikom o priznanjih društva

Upravni odbor društva s sklepom redne seje z dne 12. 1. 2016 objavlja:

RAZPIS ZA PODELITEV SREBRNEGA ZNAKA za leto 2016
Društvo bo v letu 2016 podelilo do pet srebrnih znakov

Kandidatke/Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezni člani, skupina članov, organi zavodov/konce-
sionarjev ali organi društva.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka so:
- uspešno večletno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, ki je doprineslo k večji prepoz-

navnosti zdravstvenega, izobraževalnega ali socialno-varstvenega zavoda ali
- kakovostno in učinkovito večletno organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ali
- aktivno delovanje v okviru SDMSBZT Koper na strokovnem, izobraževalnem, raziskovalnem, socialnem, kul-

turnem ali športnem področju ali
- prispevek k humanizaciji odnosov med člani društva, razvijanju stikov med člani ter društvi ali
- krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarod-

nem prostoru.

Podelitev srebrnih znakov bo potekala, 20. maja 2016 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, na
slavnostni akademiji ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester in 
5. maju – mednarodnem dnevu babic.

Pisne vloge z lastnoročnim podpisom predlagatelja je treba poslati po pošti na naslov:
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Dellavallejeva 3, Koper, s
pripisom: NE ODPIRAJ ''Komisija za priznanja''.

Komisija za priznanja bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo na sedež SDMS-
BZT Koper prispeli vključno do 23. 3. 2016.

Predsednica komisije za priznanja SDMSBZT Koper Predsednica SDMSBZT Koper
Tina Furlan Doroteja Dobrinja

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

• aprila
• maja
• junija (izide dvojna številka junij/julij)
• avgusta (izide dvojna številka avgust/september)
• oktobra
• novembra
• decembra
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3. božična zgodba s pevskim zborom La Vita
Anemarija Smonkar in Klementina Mikec Korpič

Tone Pavček je zapisal: »Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, tisoč in tisoč zvez med nami, da gre po svetu – rama ob
rami, svetloba z nami …« Pa je znova prišel ta lepi čas božičnega veselja in pričakovanja novega leta, ko smo La
Vitke z našo zborovodkinjo Klementino Mikec Korpič, z ramo ob rami pripravile popotnico v božično-novoletni čas.

N
ajprej smo v cerkvi Marija, Mati cerkve na Pobrežju
poklonile našo zgodbo članom društva, svojim naj-
dražjim, gostom ter vsem, ki dobro v srcu mislijo … V

3. božični zgodbi smo s pesmijo slavili veselje, novo rojst-
vo, novo življenje, nove poti, nove priložnosti in nove za-
četke … V svojem pevskem izražanju smo se prepustile
glasbenemu popotovanju, ki nas je vodilo preko božičnih
napevov različnih evropskih narodov, med katerimi pa
vedno najlepše zazveni prav naš, domači, ki v nas prebu-
ja marsikateri lepi spomin. Da je bila naša zgodba popol-
na, so poskrbeli dragi gosti. Dramski umetnik Bojan
Maroševič je božično zgodbo povezoval s prečudovitim
besedilom, pod katerega se je znova podpisala naša dra-
ga zborovodkinja. S svojo izraznostjo je božično zgodbo
dopolnil z žarom, da smo lahko s pesmijo prižigale
božično svetlobo in upanje za boljši svet … Posebni
praznični pridih je naredila tudi odlična klavirska spreml-
java prof. Otmarja Plavčaka. Klara, Barbara in Damijan Ko-
larič pa so nas navdušili s svojim izborom melodij in ubran-
im družinskim petjem. Prof. Damijan Kolarič se je poslušal-
cem predstavil tudi kot virtuoz na klarinetu. Ob klavirski
spremljavi prof. Otmarja Plavčaka smo lahko slišali vrhun-
sko izvedbo dveh odličnih interpretov. 
Z našo božično zgodbo smo plamen božičnega bistva
ponesli tudi na koncert za bolnike, ki smo ga že tretjo leto
zapored pripravili v kapeli Antona Martina Slomška v UKC
Maribor. S prostovoljci Srednje zdravstvene in kozmetične
šole v Mariboru, ki so poskrbeli za spremstvo bolnikov na
koncert, smo želeli povedati, da smo medicinske sestre
bolniku vedno v oporo, tudi v najtežjih trenutkih življenja
in zato tudi v prazničnih dneh gledamo nanje s posebno
pozornostjo. Ob koncu božične zgodbe za bolnike je gos-
pod msgr. dr. Jožef Smej, upokojeni pomožni škof Mari-

borske nadškofije in častni občan mesta Maribor, podelil
vsem navzočim božično poslanico, v kateri je med drugim
poudaril pomen našega poklica in se nam prisrčno zah-
valil za skrbni in čuteči odnos do bolnikov. Poslovil se je s
prošnjo, da bi lahko dočakal 4. božično zgodbo za bolnike.
Nekaj dni po novem letu smo z našo božično zgodbo že
drugo leto zapored pobožali stanovalce v SVZ Hrastovec.
Z radostjo v srcu, da smo jim polepšali popoldan, da smo
naredili nekaj za drugega, nekaj dobrega zanje …, smo
nadaljevali z božično zgodbo v cerkvi sv. Lenarta v Lenar-
tu. Zaključek naše božične zgodbe je bil na pravo snežno
noč in Privškova »Na snežno noč«, je prišla ta večer še kako
do izraza …
V veselje nam je, da smo lahko 3. božično zgodbo delili z
mnogimi poslušalci in z vsakim izmed vas, ki je prebral te
vrstice … In zato, tako kot v pesmi Fran Milčinski Ježek
pravi … LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Po celem svetu hkrati! Naj
sveti kdo ve kam, saj kdaj že plamen sveče pokaže pot do
sreče, človeku, ki je sam. PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem
svetu hkrati! �

Božična zgodba za bolnike v kapeli Antona Martina Slomška v UKC Maribor

Pevski zbor La Vita s solistkama Klaro in Barbaro Kolarič 
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Januarski pohod v Društvu MSBZT Nova Gorica
Damjana Polanc

S pohodom skozi nedrja Tolminsko - Bohinjskih gora smo v Društvu MSBZT Nova Gorica zakorakali v leto 2016. 

L
eto 2015 smo v društvu zaključili z izobraževanjem.
Prisluhnili in sodelovali smo na dveh strokovnih srečan-
jih. Novembra smo poslušali teme, ki razlagajo kako se

ženske spreminjamo skozi čas in kaj lahko same naredi-
mo, da ostanemo zdrave in lepe. Poudarek je bil na ohran-
janju telesne aktivnosti in skrbi za zdravo, sijočo kožo ter
lepega nasmeha. Deležne smo bile tudi skodelice
poslovnega bontona in napotkov, kako obdržati lepo
celovito podobo ter kako ostati pozitivno naravnane v
svet. Decembra pa smo se urili na delavnici Temeljnih
postopkov oživljanja z uporabo AED. Srečno in zdravo v
letu 2016 smo si voščili na prednovoletnem srečanju
članov društva. 
Zdravje smo okrepili pohodniki 16. januarja letos. Z
vlakom smo se v zgodnjih jutranjih urah podali iz Nove
Gorice proti Bohinjski Bistrici. Med pohodom smo bili
deležni veliko zanimivih zgodovinskih podatkov, ki so se
nanašali na kraje, skozi katere smo šli. Z zanimanjem smo
poslušali gospoda Jožeta Dakskoblerja, ki je opisoval grad-
njo Bohinjskega predora. Letos bo minilo 110 let, kar je bil
zgrajen in razen manjših vzdrževalnih del ni bil deležen
popravil, kot so jih deležni nekateri sodobni predori v
Sloveniji. Bohinjski predor je najdaljši železniški predor
(6.327,3 metrov) v Sloveniji, povsem na slovenski zemlji
med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom Tudi v Podbrdu smo
slišali veliko zanimivega o tem majhnem kraju, ki leži na
ozkem dnu zgornje Baške grape. Naselje je nastalo v 16.
stoletju. Sedanjo podobo je Podbrdo dobilo z ureditvijo
stare italijanske vojašnice in dograditvijo te v tovarno - To-
varna volnenih izdelkov Bača leta 1955, v kateri je bila za-
poslena večina prebivalstva. Zaprtje tovarne leta 2002 je
kraj hudo prizadelo. Večina ljudi se danes vozi na delo v
bližnje in daljne kraje. Pohodniki smo bili deležni ogleda
gasilskega doma, Turistično informativnega centra, spre-

hodili smo se mimo lepega Doma upokojencev v Podbr-
du in pohod zaključili z obedom v Osnovni šoli v Podbrdu. 
Navdušeni smo bili nad entuziazmom skupine krajanov
Podbrda, ki s prostovoljnim delom in prostovoljnimi akci-
jami omogočajo, da kraj živi. Ena največjih prireditev Tur-
ističnega društva Podbrdo je mednarodni tekaški mara-
ton z več različno dolgimi progami, tudi 100 km. (PTRF-
Podbrdo Trail Running Festival), ki se bo letos odvijal od
17.-19 junija. Prav na dan našega pohoda so se popoldne
srečali nekateri organizatorji, seveda ni manjkal vodja
prireditve gospod Jože Dakskobler, ki nas je zjutraj vodil
na pohodu, za kar smo mu zelo hvaležni. 
Lepo vreme nas je spremljalo cel dan in nam lepšalo
druženje, ki sta ga za nas pripravili naši članici Tatjana
Valentinčič in Dunja Tasić. Pozno popolne smo utrujeni in
siti, za kar so poskrbele krajanke Podbrda, čakali na vlak,
da nas pelje nazaj v Novo Gorico.
Hvala vsem, ki ste nam polepšali dan, zagotovo še pride-
mo k vam. �
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Pohodnice in pohodniki pred predorom v Podbrdu
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Pred gasilskim domom v Podbrdu
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

OBVEZNE IN PRIPOROČENE VSEBINE:
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 12. februar 2016, ob 8. uri, v veliki
predavalnici kirurške stolpnice UKC Maribor (16.
nadstropje), Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Program izobraževanja

Enodnevno strokovno izpopolnjevanje je
namenjeno zaposlenim v zdravstveni in babiški
negi ter oskrbi. 
Več o programu preberite na spletni strani
društva: www.dmsbzt-mb.si

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Višina kotizacije za strokovno izpopolnjevanje z
učnimi delavnicami znaša 60 EUR za člane
Zbornice - Zveze, 120 EUR za nečlane Zbornice -
Zveze, v ceno je vključen DDV. 

Licenčne in pedagoške točke

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni
in babiški negi in je usklajen z obveznimi in
priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati
strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj
obveznih vsebin s področja »KAKOVOST IN
VARNOST V ZDRAVSTVU« v licenčnem obdobju.

Dodatne informacije in prijava
Kotizacija se nakaže na TR DMSBZT Maribor,
številka 0451 5000 0111 670, sklic 00 90 pri
Nova KBM d.d., po prejetem računu. Prijave na
strokovno izpopolnjevanje potekajo na spletni
strani društva, www.dmsbzt-mb.si 
pod: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE. 
Vljudno vabljeni.

TEMA SREČANJA

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA IN
STROKOVNI KLINIČNI VEČER V
FEBRUARJU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 18. 2. 2016 ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

SODOBNA BIOLOŠKA ZDRAVILA
Motivacijski pogovor z bolnikom
mag. Metka Koren Krajnc, dr. med., spec.
revmatolog
Aplikacija biološkega zdravila na domu, mag.
Mojca Dobnik, dipl. m. s., univ. dipl. org.

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

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST:
PREHRANJEVANJE IN PITJE
OSKRBOVANCEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 22. 2. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 15.15 uri
Registracija udeležencev do 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

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
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 16. 02. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com



TEMA SREČANJA

KLINIČNO POPOLDNE: SPANJE IN
NESPEČNOST V KLINIČNEM OKOLJU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 25. 2. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 16. uri
Registracija udeležencev od 15.30 do 16.00 ure. 

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana ni.

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
(priimek in ime, številka članske izkaznice,
številka licence) do 20. 2. 2016, oziroma do
zasedenosti mest (30). Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST: ODVAJANJE
IN IZLOČANJE OSKRBOVANCEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 29. 2. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 15.15 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 evrov, za
nečlane 40 evrov in se plača po izstavljenem
računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

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
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 22. 2. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

KONTINUIRANA ZDRAVSTVENA NEGA
TER POVEZAVA MED RAZLIČNIMI
NIVOJI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 4. 3. 2016, Slovenj Gradec, registracija od
8. do 8.30

Program izobraževanja

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

Organizator

Zbornica zdravstvene nege Slovenije – Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov na internistično –
infektološkem področju 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša za člane ZZBNS 95 €, za
nečlane 190 €. Kotizacijo nakažite na
transakcijski račun ZDMSZTS: št. 02015-
0258761480, sklic na številko 00 02256 -
04032016 s pripisom Za sekcijo MS in ZT na
internistično-infektološkem področju.

Licenčne in pedagoške točke

Izobraževanje se vodi v evidenci strokovnih
izpopolnjevanj in izobraževanj pri ZZBNS in je v
postopku licenčnega vrednotenja.

Dodatne informacije in prijava

Prijavite se lahko preko e-prijavnice na strani
Zbornice -Zveze ali jo pošljite na e naslov
veronika.jagodic@gmail.com ali na naslov
Veronika Jagodic Bašič, Klinika za infekcijske
bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, Ljubljana
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

STROKOVNI SEMINAR Z MEDNARODNO
UDELEŽBO
ZAPLETI IN PRISTOPI V
REHABILITACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 10. 3. 2016. Naravno zdravilišče
Topolšica d. d., Topolšica 77, Topolšica
Registracija udeležencev od 8. do 8.30. Začetek
ob 8.30.
Potekal bo elektronski način registracije, zato
imejte s seboj člansko izkaznico. 

Program izobraževanja
Predstaviti bomo zaplete, s katerimi se
srečujemo pri zdravstveni negi pacienta v fazi
rehabilitacije in pristope za njihovo reševanje.
Program bo v celoti objavljen na strani Zbornice
- Zveze: www.zbornica-zveza.si in strokovne
sekcije http://sekcija-ms-v-rehabilitaciji-in-
zdraviliški-dejavnosti.si

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV-jem za člane Zbornice - Zveze s
50 % popustom znaša 95,00 €, za nečlane pa
190,00 €. Kotizacijo nakažite na TRR Zbornice -
Zveze pri NLB d.d. številka 02015-0258761480,
sklic 00 0213-10032016.

Licenčne in pedagoške točke

Program bo vrednoten s pedagoškimi in
licenčnimi točkami.

Dodatne informacije in prijava
Prijave bodo možne preko spletne strani
www.zbornica-zveza.si preko e-prijavnica. V
naboru izobraževanj poiščite strokovno
izpopolnjevanje ZAPLETI. Prijave bodo odprte do
4. 3. 2016.
Dodatne informacije in prijava tudi na e-naslov:
romana.petkovsek@ir-rs.si, tel: 01/4758212

TEMA SREČANJA

SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE
TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI  IV.

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

ČETRTEK, 10. 3. 2016 in PETEK, 11. 3. 2016
Rogaška Slatina. Hotel Sava Rogaška
Registracija prvi dan od 9.00 do 9.45 in drugi
dan od 8.15 do 9.00
GLEDE NA INTERES, SE LAHKO UDELEŽENCI
PRIJAVIJO SAMO ZA PRVI ALI DRUGI DAN

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
Kotizacija z DDV za dva dni je 320 EUR.
Udeleženci se lahko glede na interesno področje
prijavijo tudi samo za prvi ali drugi dan. V tem
primeru znaša kotizacija za posamezen dan 190
EUR. Člani Z-Z imajo 50 % popust. Nečlani Z-Z se
lahko z organizatorjem strokovnega srečanja
dogovorijo za popust.

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

Zaradi prostorskih omejitev je število prijav
omejeno na 100 udeležencev!
Dodatne informacije preko
prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko
041 363 933 (ga. Petra Kodrič)

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA V PRAKSI
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek , 10. 03. 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 60 €, za nečlane
120 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 32.

Licenčne in pedagoške točke

Program je ovrednoten z licenčnimi in
pedagoškimi točkami.

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 29. 02. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com



TEMA SREČANJA

OBVEZNE IN PRIPOROČENE VSEBINE:
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 11. marec 2016, ob 8. uri, v prostorih
društva, Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor

Program izobraževanja

Enodnevno strokovno izpopolnjevanje z učnimi
delavnicami je namenjeno zaposlenim v
zdravstveni in babiški negi. 
Število udeležencev je omejeno na 35.
Več o programu preberite na spletni strani
društva: www.dmsbzt-mb.si

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Maribor (DMSBZT
Maribor) v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v
zdravstvu pri Zbornici - Zvezi. 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Višina kotizacije za strokovno izpopolnjevanje z
učnimi delavnicami znaša 80 EUR za člane
Zbornice - Zveze, 160 EUR za nečlane Zbornice -
Zveze, v ceno je vključen DDV. 

Licenčne in pedagoške točke

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni
in babiški negi in je usklajen z obveznimi in
priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati
strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj
obveznih vsebin s področja »TPO« v licenčnem
obdobju.

Dodatne informacije in prijava
Kotizacija se nakaže na TR DMSBZT Maribor,
številka 0451 5000 0111 670, sklic 00 90 pri
Nova KBM d.d., po prejetem računu. Prijave na
strokovno izpopolnjevanje potekajo na spletni
strani društva, www.dmsbzt-mb.si 
pod: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE. 
Vljudno vabljeni.

TEMA SREČANJA

NOŠENJE OTROK V ERGONOMSKIH
NOSILKAH  

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 11. 3. 2016, Ljubljana
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 16. uri
Registracija udeležencev med 15.45 in 16.

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacije za člane DMSZT Ljubljana ni.
Za člane  ZZBN znaša 15 €, za ostale udeležence
30 €.
Število udeležencev je omejeno do 12.

Licenčne in pedagoške točke

Program izobraževanja je v postopku za
pridobitev licenčnih in pedagoških 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 07. 03.
2016, oziroma do zasedenosti mest.  Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO
OGROŽENEGA PACIENTA IN
REANIMACIJA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

11. 3. 2016
Izola, Hotel Delfin, Tomažičeva ulica 10
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
- 11032016.
Število udeležencev je omejeno.
Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje in za pridobitev
pedagoških točk 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

54

IZOBRAŽEVANJE

UTRIP Februar/Marec 2016



55UTRIP Februar/Marec 2016

IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST: GIBANJE IN
USTREZNA LEGA OSKRBOVANCEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 14. 3. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 15.15 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

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
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 07. 03. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MARCU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 17. 3. 2016, ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

PRIPRAVLJEN SEM NA SPREMEMBO
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA – KAJ PA TI?
Pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.,
koordinatorica Zdravstveno vzgojnega centra
Maribor 

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

NOVOSTI V OFTALMOLOŠKI
ZDRAVSTVENI NEGI IN
OFTALMOLOGIJI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Datum: 18. 3. 2016
Kraj: Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel
Ljubljana, Bratislavska 8
Registracija: 8. do 8.45 

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani: www.zbornica-zveza.si in dosegljiv na e-
naslovu: bernarda.mrzelj@gmail.com.

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z  DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki
imajo poravnane članske obveznosti, se prizna
50 % popust). Kotizacijo nakažite na TRR  0201
5025 8761 480, sklic na številko 00 0211-
18032016. Podjetja in zavodi lahko znesek
poravnajo tudi po izstavitvi računa.
Število udeležencev je omejeno na 100.
Licenčne in pedagoške točke

Strokovni seminar bo vrednoten z licenčnimi in
pedagoškimi točkami.

Dodatne informacije in prijava

Prijava je možna z e-prijavo preko spletne strani
Z-Z. Prijave sprejemamo do 14. 3. 2016, oz. do
zasedbe prostih mest. Ostale informacije dobite
na tel. 031741599 ali 041351406.



TEMA SREČANJA

OBVEZNE VSEBINE ZA PODALJŠANJE
LICENCE: SKLOP KAKOVOST IN
VARNOST

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

26. februar, 25. marec in 22. april 2016, Zbornica
– Zveza, Ob železnici 30A, Ljubljana 

Program izobraževanja

Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in
varnosti ter kultura varnosti (Robida, Kramar,
Štromajer, Škrabl)

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za člane Zbornice - Zveze 60 EUR, za nečlane 120
EUR (DDV vključen). Nakazilo na TRR 
0201 5025 8761 480 sklicna št. 0430-26022016 

Licenčne in pedagoške točke

Izobraževanje je v postopku ocenjevanja
licenčnih in pedagoških točk

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko e-prijavnice na spletni strani
Zbornice - Zveze je obvezna, ker je število mest
omejeno na 25. Dodatne informacije dobite na:
tajnistvo@zbornica-zveza.si

TEMA SREČANJA

TX ŠOLA – FUNKCIONALNO
IZOBRAŽEVANJE ZA MEDICINSKE
SESTRE IN ZDRAVSTVENIKE,
PRIPRAVA IN VODENJE PACIENTA
PRED/PO TRANSPLANTACIJI LEDVICE.
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

19. 3. 2016, Dolenjske Toplice, dvorana Fontana.

Program izobraževanja

Program strokovnega srečanja bo objavljen na
spletni strani Zbornice Zveze in spletni stani
nefrološke sekcije www.nefroloska-sekcija.com.

Organizator

Zbornica – Zveza, Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in
transplantaciji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija za člane Zbornice - Zveze znaša 180
EUR vključno z DDV, za nečlane se plača 360 EUR
po izstavljenem predračunu. Študenti, člani
Zbornice – Zveze so oproščeni plačila kotizacije.
Kotizacijo nakažete na TRR: 0201 5025 8761
480, sklic 00 0217 19032016. Število
udeležencev je omejeno na 30.

Licenčne in pedagoške točke

Oddana vloga za licenčno vrednotenje in vpis v
evidenco strokovnih izobraževanj in
izpopolnjevanj pri Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava
Ob registraciji potrebujete potrdilo o vplačani
kotizaciji, člansko izkaznico Zbornice - Zveze, če
ste član Zbornice – Zveze in številko
licence.Prijave: obvezna prijava preko E-
prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze ali
na: info@nefroloska-sekcija.com, najkasneje do
17. 3. 2016.

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 21. 3. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. 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 je ovrednoten z licenčnimi in
pedagoškimi točkami.

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 10. 3. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

TISOČ TEŽAV IN ENA REŠITEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

31. marec in 1. april 2016, ZREČE, Terme Zreče, 
Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, tel.:
03 75 76 145 ali e naslov: terme@unitur.eu

Program izobraževanja

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

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Dvodnevni seminar: člani Z - Z 180 €, nečlani Z -
Z 320 €, enodnevni seminar: člani Z - Z 95 €,
nečlani Z - Z 190 €.  Kotizacijo nakažite na
transakcijski račun NLB, Tavčarjeva 7, LJ, ZZBNS -
ZDMSBZTS: št.: 02015-0258761480, sklic na
številko 0222-31032016 s pripisom Za Sekcijo
MS in ZT v sterilizaciji. 

Licenčne in pedagoške točke

Strokovno srečanje bo oddano v postopek
pridobitve licenčnih točk pri Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije so vam na voljo pri Nataši
Piletič (07 39 16 486, e-naslov:
natasa.piletic@sb-nm.si) in Ireni Istenič (01 522
89 90, e-naslov: irena.istenic@kclj.si).

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 18. 4. 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 je ovrednoten z licenčnimi in
pedagoškimi točkami.

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 7. 4. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST: SPANJE IN
POČITEK

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 4. 4. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 15.15 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

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
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 29. 3. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com



TEMA SREČANJA

ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN
BABIŠKE NEGE 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 7. 4. 2015
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. 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 za člane Zbornice - Zveze z DDV je 60
€, za nečlane 120 € in se plača po izstavljenem
računu. Število udeležencev je omejeno 32.

Licenčne in pedagoške točke

Program je ovrednosten z licenčnimi in
pedagoškimi točkami.

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 28. 3. 2016
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

ZAKONODAJA S PODROČJA
ZDRAVSTVA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 8. 4. 2016, v predavalnici "Uradnega lista
Ljubljana", Dunajska cesta 167, Ljubljana.
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev od 7.30 - 8. ure. 

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

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

Licenčne in pedagoške točke

Program je ovrednoten z licenčnimi in
pedagoškimi točkami.

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si  do 30.
3. 2016, oziroma do zasedenosti mest (80).
Dodatne informacije:Irma Kiprijanović (041 754
695) - irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

XXVI. SREČANJE PEDIATROV IN XIII.
SREČANJE MEDICINSKIH SESTER V
PEDIATRIJI
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA
ZDRAVNIKE IN MEDICINSKE SESTRE 
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 8. 4. 2016 in sobota, 9. 4. 2016, Kongresni
center Habakuk, Maribor, začetek ob 8.30,
registracija od 7.30 do 8.30

Program izobraževanja

"Adolescentna medicina", "Bolečina pri otroku",
"Novosti v pediatrični pulmologiji"

Organizator

UKC Maribor - Klinika za pediatrijo, Zdravstveni
dom dr. A. Drolca Maribor, Medicinska fakulteta
UM -  Katedra za pediatrijo, Zdravniško društvo
Maribor

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za oba dneva do 27. 3. 2015: 250 €, na dan
srečanja 8. 4. 2016: 290 €
samo za prvi dan  do 27. 3. 2015: 200 €, na dan
srečanja 8. 4.2015: 230 €
samo za drugi dan do 27. 3. 2015: 150€, na dan
srečanja 9. 4. 2015: 170 €

Licenčne in pedagoške točke

V postopku pridobitve licenčnih točk Zbornice -
Zveze

Dodatne informacije in prijava

Kontaktni osebi: Rebeka Gerlič, Slavica Keršič
informacije: rebeka.gerlic@ukc-mb.si;
slavica.kersic@ukc-mb.si
T.: 02 321 2940; 02 321 2813; F.:02 321 2826
Prijava na srečanje: www.ukc-mb.si (strokovna
srečanja)
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

AKTUALNO! ONKOLOŠKE TEME IN
DILEME.

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

8. in 9. april 2016
Hotel Šport Otočec, Grajska cesta 2, 8222 Otočec
Začetek ob 9. uri
Registracija udeležencev med 8. in 9. uro

Program izobraževanja

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

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV znaša 320 € (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 0214-
08042016. Podjetja in zavodi lahko znesek
poravnajo tudi po prejetju računa.  

Licenčne in pedagoške točke

V postopku pridobitve licenčnih točk in
pedagoških točk na Zbornici - Zvezi

Dodatne informacije in prijava
Prijave preko elektronske e - prijavnice na
spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna
najkasneje do 31.3.2016. Dodatne informacije
dobite pri predsednici strokovne sekcije Gordani
Marinček Garić, e- naslov: gmarincek@onko-i.si
ali pri Cvetki Švajger: csvajger@onko-i.si ali  na
tel. 01/5879113.

TEMA SREČANJA

USTNA VOTLINA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

8.in 9. april  2016 v RIMSKIH TERMAH
Registracija udeležencev med 9. in 10. uro.

Program izobraževanja

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

Organizator

Zbornica – Zveza, Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za člane Zbornice- Zveze znaša 160 €,
za nečlane 320 € z DDV in se plača po
izstavljenem računu. Kotizacijo poravnate na
TRR NLB d.d., št. 0201 5025 8761 480, sklic na
00 0220-8042016

Licenčne in pedagoške točke

Program bo ovrednoten s pedagoškimi in
licenčnimi točkami.

Dodatne informacije in prijava

Prijave preko prijavnice na spletni strani
Zbornice Zveze. Dodatne informacije, Marina Čok
na mail:cok.marina@gmail.com, ali tel. št. 051
396 296

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST: OBLAČENJE
IN SLAČENJE 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 11. 4. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 15.15 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

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
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 4. 4. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com



TEMA SREČANJA

KRŠITVE DOSTOJANSTVA PACIENTOV
IN OSEBJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE
NEGE 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 14. 4. 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.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 30.

Licenčne in pedagoške točke

Program je ovrednoten z licenčnimi in
pedagoškimi točkami.

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 6. 4. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

STANOVALEC Z DEMENCO -
NEGOVANJE IN SKRB

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 15. 4. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. 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 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

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
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 8. 4. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

ZDRAVJE ŽENSK, OTROK IN DRUŽIN

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

22. 4. 2016 - Zdravilišče Radenci, registracija od
8.30 naprej

Program izobraževanja

Program bo objavljen na spletni strani
www.sekcija-babic.si.

Organizator

Sekcija medicinskih sester in babic pri Zbornici -
Zvezi

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za člane Zbornice -Zveze s poravnano članarino
je kotizacija s 50 % popustom v višini 95 evrov,
za nečlane pa 190 evrov. Nakazilo po izdane
računu na NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana –
Zbornica – Zveza, št.:  02031-0016512314, sklic
na:0207-22042016.

Licenčne in pedagoške točke

Izobraževanje je v postopku pridobivanja
licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

ANITA PRELEC, 041 857 265,
preleca(et)gmail.com; 
GORDANA NJENJIĆ, 041 774 789,
gordana.njenjic(et)hotmail.com

Možna je le e-prijava preko Zbornice - Zveze.
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

VAROVANJE OŽILJA PRI PACIENTIH S
KONČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO IN
REŠEVANJE ZAPLETOV .

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

23. 4. 2016 Murska Sobota, Hotel Diana.

Program izobraževanja

Program strokovnega srečanja bo objavljen na
spletni strani Zbornice - Zveze in spletni stani
nefrološke sekcije www.nefroloska-sekcija.com.

Organizator

Zbornica – Zveza, Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in
transplantaciji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija za člane Zbornice - Zveze znaša 120
EUR vključno z DDV, za nečlane se plača 240 EUR
po izstavljenem predračunu. Študenti, člani
Zbornice – Zveze so oproščeni plačila kotizacije.
Kotizacijo nakažete na TRR: 0201 5025 8761
480, sklic 00 0217 23042016. Število
udeležencev ni omejeno.

Licenčne in pedagoške točke

Oddana vloga za licenčno vrednotenje in vpis v
evidenco strokovnih izobraževanj in
izpopolnjevanj pri Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava
Ob registraciji potrebujete potrdilo o vplačani
kotizaciji, člansko izkaznico Zbornice - Zveze, če
ste član Zbornice – Zveze in številko
licence.Prijave: obvezna prijava preko E-
prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze ali
na: info@nefroloska-sekcija.com, najkasneje do
21.4.2016.

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST: OSEBNA
HIGIENA IN UREJENOST 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 9. 5. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 15.15 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

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
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 2. 5. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

NADGRADNJA OSVOJENEGA ZNANJA
IN PRIDOBIVANJE NOVIH SPOZNANJ
ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S
SLADKORNO BOLEZNIJO V
REFERENČNI AMBULANTI 
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

22. in 23. april 2016, Zreče, Hotel Vital

Program izobraževanja

Izobraževanje je namenjeno timom ambulant
družinske medicine z referenčno ambulanto
Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani Zbornice - Zveze

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 in pedagoških
točk za strokovno izobraževanje 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 


