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Nagovor predsednice na prednovoletnem
sprejemu Zbornice – Zveze 2015
Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, predsednice in predsedniki regijskih
strokovnih društev, strokovnih sekcij, drugi funkcionarji Zbornice – Zveze, obeh
uredništev: Obzornika zdravstvene nege in Utripa, vodje in člani komisij, delovnih
skupin in drugih delovnih teles, zaposleni na Zbornici – Zvezi, vsi, ki ste bili vse leto z
nami ali ob nas, ko smo se skupaj posvečali viziji in poslanstvu organizacije, se
približevali ciljem, ki smo si jih zastavili, vsako leto znova, ter tako prispevali k
delovanju in razvoju stroke in naše organizacije, lepo pozdravljeni. 

L
ani sem ob tej priložnosti dejala, da si v tej dvorani vsi zaslužimo zahvalo in pohvalo in
namenoma poudarjam to tudi letos. Ker je resnica. Čisto vsi si zaslužimo besedo
zahvale in stisk roke. Za nazaj, za danes in za naprej. 

Ko za leto 2015 delamo bilanco, zlasti vsebinsko, kaj smo uspeli v tem letu premakniti
naprej, kaj na novo narediti, kaj smo tudi opustili, zamudili, spremenili, se impulzivno
odzivali, kaj pozabili – je vse skupaj težko postaviti v okvire in meje. Nekaj je gotovo:
dnevno se srečujemo z velikim, večkrat prevelikim številom različnih tem, izzivov,
problemov in področij, ki jih skušamo zaznati, razumeti, se nanje odzivati. Število tristo, ki
ga večkrat omenjam, bi zdaj povečala na petsto. Toliko ljudi približno nam pomaga v
okviru organizacije pri udejanjanju svojih načrtov, poslanstva, vizije in ciljev in vrednot.
Včasih preskakujemo z ene na drugo temo, tudi z ene lokacije na drugo, ne le po e-pošti,
tudi v resnici, da o vsebinah ne govorimo. Samo skupaj smo lahko dosegli tudi letošnje
načrte dela, neskromno lahko rečemo, da jih ni malo.
Včeraj smo na Zbornici – Zvezi prejeli podatke, vse skupaj na malem ključku - gre za
primopredajo podatkov o javnih pooblastilih, in tudi podpisano pogodbo z ministrico.
Zagotovo je to potrebno, regulacija v stroki nam pripada in pri tem bomo vztrajali. Več o
tej temi, dovolite, na današnji slovesni dan ne bi pogrevali, je bilo dovolj. Pripravljeni smo
delati in sodelovati z MZ, zagotovo. Z aktualno ministrico dobro sodelujemo, jo
podpiramo v njenih prizadevanjih za pretežno javno zdravstvo. Z Ministrstvom za zdravje
smo vse leto tudi na drugih področjih korektno sodelovali, kar je dokazala ministrica na
simbolni ravni, ko se nam je pridružila na Brdu ob 12. maju – mednarodnem dnevu
medicinskih sester (in istočasno 5. maju - mednarodnem dnevu babic). Prispevali smo več
dokumentov, sodelovali v več projektih, tudi z drugimi institucijami in posamezniki (NIJZ,
ZZZS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za
šolstvo in šport, vzpostavili stike z novim vodstvom Skupnosti socialnih zavodov,
Društvom fizioterapevtov in drugimi).  
Tu zbrani predstavljamo jedro organizacije in jedro zdravstvene in babiške nege ter
oskrbe v državi; vsak posebej je zaslužen, tudi v letu, ki se izteka, da se organizacija, ki bo
leta 2017 stara 90 let, in drugi, zbornični del, ki je dodobra prešel dvajseta leta, razvija in
deluje, kljub večletni gospodarski, politični krizi in krizi vrednot. Zasluga, da se razvija
stroka, vključno z izobraževanjem, raziskovanjem, publiciranjem, kakovostnim in varnim
delom v kliničnih okoljih, umeščanjem v strokovni in družbeno politični prostor, je naša
skupna, stkana iz dela slehernega posameznika in posameznice. Vztrajali bomo pri
sprejetju kadrovskih standardov in normativov, na zakonskih ureditvah naše dejavnosti,
ali v lastnem zakonu ali v skupnem Zakonu o zdravstvenih delavcih, če bomo tam res
poenoteni vsi zdravstveni delavci, kar bo naše izhodišče za pogajanja pri oblikovanju
pripomb na osnutek tega zakona, ki se v prihodnosti napoveduje. Področja, ki nam
predstavljajo stalni izziv, so izobraževanje, situacija v socialno varstvenih zavodih, ureditev
dolgotrajne oskrbe, paliativna zdravstvena nega, ne-zaposlovanje, varnost, odnos do
pacientov in sodelavcev, medpoklicno sodelovanje, kompetence, reševanje problematike
srednjih medicinskih sester in tako dalje. 
Kar nas veseli, so dokumenti, ki pospešeno nastajajo: nacionalni protokoli, pravilniki,
ponosni smo na novi kodeks za funkcionarje, ki bo pravkar zaživel. Ponosni smo tudi na
mednarodni ugled, ki nam je v Seulu prinesel od predsednice ICN dr. Judith Shamian
izročeno »Golden Award for Inclusivness« (Zlato nagrado za vključevanje članstva v
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enovito organizacijo Zbornico – Zvezo), na obisk
predsednice ICN v Sloveniji. Tudi ne moremo
spregledati aktivnega udejstvovanja nekaterih
naših članic in članov v politiki, kar smo leta
spodbujali in kar ocenjujemo, da je koristno tako
za stroko kot organizacijo. In da bomo ostali dobri
ali še boljši, smo v pripravah za ISO certificiranje
dela v naši pisarni in s tem v celotni organizaciji. 
Ponosni smo na prehojeno leto in na desetletja
tako krovne organizacije kot regijskih strokovnih
društev in strokovnih sekcij, tudi delovnih skupin,
na njihove okrogle in druge obletnice, na druge
zadeve, kot na primer na našo kolegico Matejo
Stare, ki je dobila prestižno priznanje ANSELL
CARES H.E.R.O. NURSE AWARD 2015, za prosto-
voljno delo v mednarodni misiji Zdravniki brez
meja. 
Kljub težavam, s katerimi se še vedno vsepovsod
srečujemo, se tako stroka kot organizacija ume-
ščata na solidno mesto v sistemu zdravstvenega in
socialnega varstva. Vedeti moramo, da nas
dvigujejo, poleg predanosti delu, želji po stalni
nadgradnji znanj, še vedno visoke etične norme,
zavzemamo se za pretežno javno zdravstvo, k sreči
so nas (za zdaj) obšle nekatere neprijetne zadeve,
ki drugim poklicnim skupinam niso prizanesle
(npr. korupcija), tako da smo v tem pogledu lahko
zadovoljni in ponosni.  
Nenehno smo priča oblikovanju novih doku-mentov; tako permanentno poteka prenova
poklicnih aktivnosti in kompetenc. Dokument, ki je izšel letos, so Kompetence Slovenske
vojske v angleškem jeziku, ki so zanimive tudi za Zvezo NATO. Pred kratkim smo jih, skupaj
s predstavnico zdravstvene nege v Slovenski vojski, predali poveljniku oboroženih sil v R
Sloveniji predsedniku države Borutu Pahorju, ki nam je ob tej priložnosti za celo uro osebno
prisluhnil. Ponosni smo na lepo število nacionalnih protokolov, objavljenih na naših
spletnih straneh; nekatere objavljamo tudi v Utripu. V tem letu smo v več nacionalnih
dokumentih oblikovali svoja stališča, prispevali svoje pripombe in predloge, kar je naša
pravica in dolžnost. 
Omeniti je potrebno našo pobudo Zdravniški zbornici Slovenije, s katero smo začeli
konstruktivno sodelovanje, konkretno na skupnem protokolu ob naročilih v timih s strani
zdravnika, če nam naročilo povzroča dvome, da bi imelo posledice za zdravje ali življenje
pacienta. 
Zaživel je Center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj (SKOR), načrti so veliki,
sodelujočih – kakor kdaj. Sodelovali smo pri spremembah nazivov v naši stroki, pri učnih
programih, spremembah na področju izobraževanja in mnogo drugega. Že prevodi
kompetenc z EFN so materija, ki jo bomo, upajmo, s koristjo uporabljali.  
Na stotine sestankov, dopisov, dokumentov, prejetih in odgovorjenih e-sporočil,
telefonskih pogovorov, tudi prostovoljnih ur dela za stroko in organizacijo, nešteto
kilometrov, ki ste jih prevozili z vseh koncev države, da ste nam pomagali, porabljali svoj
letni dopust, se ponoči vračali domov na drugi konec Slovenije, menjavali izmene, da ste
lahko sodelovali … vse to je neprecenljivo, zato vsem velika hvala. 
Pojdimo v novo leto in novim izzivom naproti kot enovit glas stroke, organizacije in
prepoznavni posamezniki. Dajmo drug drugemu priznanje, spoštujmo se med seboj in z
znanjem, na dokazih podprtih strokovnih argumentih in s korektnostjo do pacientov in
sodelavcev se skušajmo soočati z nenehnimi spremembami.  
Glede na to, da je prihodnje leto v naši organizaciji volilno leto, velja še posebej moja
osebna zahvala, da sem imela privilegij voditi dva polna mandata organizacijo Zbornico –
Zvezo. Moja ključna beseda, ki sem si jo izbrala za svoje delo, je bila beseda »strast«, torej
voditi organizacijo in imeti rad stroko in ljudi – s strastjo.
Iskrena hvala. Mirne, prijazne praznike in vse dobro v letu 2016 in tudi naprej. Srečno. �

Darinka Klemenc
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Prednovoletna svečanost s podelitvijo najvišjih 
priznanj za strokovno delo na področju 
zdravstvene in babiške nege – srebrnih znakov
V imenu Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, Ksenija Pirš

V
želji, da si namenimo pozornost v najlepšem, predpraz-
ničnem času božiča in novega leta, smo tudi letos za
medsebojno druženje izbrali večer v tem vzdušju, ko

smo v prostorih Centra vojaških šol v mariborski Kadetnici
na Studencih, podelili najvišja regijska priznanja za delo na
področju zdravstvene in babiške nege.
Gostil nas je polkovnik, mag. Vilibald Polšak, poveljnik
Centra vojaških šol, zbrane pa je nagovoril poveljnik, pol-
kovnik, Zoran Vobič, predstavnik zdravstvene službe Slo-
venske vojske.
Zgled medsebojnega sodelovanja s slovensko vojsko je
dragocena izkušnja, ki jo Društvo želi razvijati tudi v pri-
hodnje, saj smo, tudi ob trenutnih dogodkih pokazali, da
tesno sodelujemo in se srečujemo v skrbi za ljudi, zato se
za to priložnost iskreno zahvaljujemo.
Večer smo namenili vsem, ki so bili z nami ter tistim, ki so
v našem spominu zapisani kot ljudje, ki so živeli v po-
slanstvu skrbi za ljudi, tistim, ki so bili v teh trenutkih na
svojih delovnih mestih, predsednicam skozi desetletja ter
častnim članicam društva, brez njih bi danes ne obhajali
že 68 let društvenega delovanja.
Ob tej priložnosti so bili z nami predstavnica Mestne ob-
čine Maribor, podžupanja Jelka Černivec, stanovska ko-
legica in članica, podpredsednik Zbornice zdravstvene in
babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Jože Prestor, izvršna direktorica, Monika Ažman, koor-
dinator odbora strokovnih sekcij, Dejan Doberšek, pred-
sednica Sekcije medicinskih sester in babic, Anita Prelec
ter predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu, Darko Čan-
der, predsedniki in podpredsedniki drugih regijskih dru-
štev, predstavniki vodstev zavodov v regiji ter mnogi dru-
gi.
Hvala vsem, ki ste nas počastili s svojo družbo in nam iz-
rekli voščila, priznanja, spodbudne misli. Voščilu ste se pri-
družili tudi sodelavci iz zdravstvenih timov, najožji sode-
lavci, zdravniki in drugi, saj sodelujemo v skupnih priza-
devanjih. Mnogi ste bili z nami, z nagrajenci, vašimi in na-
šimi sodelavkami, sodelavci.
S svojo prisotnostjo ste pokazali, da nam vloge, ki jo ima-
ta zdravstvena in babiška nega, ni težko pripisati in izre-
kli spoštovanje poslanstvu, ki ga opravljamo. Sporočate
zavedanje, da so za odgovorno delo potrebna sožitja in
skupna prizadevanja vseh, kar je potrebno in posebej
spodbudno.
Osrednji namen večera je bil izkazati spoštovanje mno-
gim prizadevanjem, ki so preživela dolga desetletja druž-
benih sprememb in nekaterih prelomnic, v naših življe-
njih in družbi, ter izkazati spoštovanje in priznanje vlogi
zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, ki na vseh rav-
neh delovanja odgovorno razvijata svoje strokovno po-
dročje.

Podelili smo priznanja za delo, ki je častno, ker ga prepla-
vlja ne le dolžnost, temveč zavzetost, nagrajencem, ki svo-
je vrednosti ne vežejo na priznanja drugih, potrditev pri
delu iščejo v njegovem namenu.

Kar včasih pogrešamo, je zahvala, ki naj bo izrečena na tem
mestu:
- hvala, za vse, kar smo, ker ljudem dajemo upanje, to je naj-

več, kar lahko človek stori za nekoga.
- Hvala, ker ostajamo zavezani svojemu osebnemu in stro-

kovnemu razvoju, neprekinjenemu, vseživljenjskemu uče-
nju ter ponosno pripadni svoji poklicni skupini.

- Hvala, ne le za osebno dobro, temveč za uresničitev stro-
kovnih prizadevanj, ki jih razvijamo že desetletja, za ljudi,
ki jim namenjamo strokovno skrb in za generacije sta-
novskih kolegic in kolegov, ki prihajajo. 

Ker so pred nami, za mnoge, eni izmed najlepših prazni-
kov, želimo predvsem veliko zdravja, osebne moči, zado-
voljstva in miru, Vam in vašim najbližjim. 

Prejemniki priznanj, od leve proti desni: Ana Mlakar, Zdenka Šlag,
Erika Marin, Alma Hren, Helena Rokavec in Milena Frankič,
predsednica Komisije za priznanja Fo

to:
 J.

 Pr
ist

ov
nik

Prejemniki priznanj, zaposleni v zdravstveni negi Oddelka za pljučne
bolezni Fo

to:
 J.

 Pr
ist

ov
nik
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Za vse lepo in vredno, kar včasih spregledamo, pa se ozri-
mo okoli sebe in razmislimo, za kaj smo resnično hvale-
žni in kaj je zares pomembno.
Mislimo pozitivno, delujmo pa iz srca, kajti vse, kar daje-
mo, se nam pomnoženo vrača.
Bilo nam je lepo, pokazali smo, da cenimo, kar imamo! To
ste, spoštovane kolegice in kolegi izrazili s svojo prisot-
nostjo, ki v tako velikem številu kaže na to, je izraz sta-
novske pripadnosti, ki je neprecenljiv! 

Priznanje “SREBRNI ZNAK” društva medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v letu
2015
Milena Frankič, predsednica Komisije za priznanja
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Maribor je v letu 2015, v skladu s Pravilnikom o pri-
znanjih Društva podelilo najvišja priznanja Društva za po-
sebne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege,
Srebrni znak. 
Letošnji prejemniki priznanj so Alma Hren, pomočnica di-
rektorice za področje zdravstvene nege Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane, Ana Mlakar, učiteljica praktičnega pouka
dijakov v UKC Maribor in strokovnih predmetov na Sred-
nji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor, Erika Marin, di-
plomirana medicinska sestra, specialistka informatike v
zdravstvu in zdravstveni negi, babica iz Oddelka za peri-
natologijo UKC Maribor, Zdenka Šlag, upokojena medi-
cinska sestra iz Oddelka za ortopedijo UKC Maribor, He-
lena Rokavec, diplomirana medicinska sestra iz Zdrav-
stvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, OE Zobozdrav-
stvo in tim zdravstvene nege Oddelka za pljučne bolezni
UKC Maribor.
Znani pregovor govori:
Nekateri ljudje sanjajo o velikih dosežkih, medtem,
ko jih drugi s trdim delom dosežejo – to so zagotovo
dosegle naše dobitnice priznanja srebrni znak.

Predstavljamo vam dobitnice najvišjega priznanja
Društva “srebrni znak”
Gospa Alma Hren je začela
svojo karierno pot v takratni
Splošni bolnišnici Maribor,
danes UKC Maribor, nato pa
je leta 2005 sprejela izziv in
prišla v Dom dr. Jožeta Potr-
ča Poljčane in prevzela mesto
vodje Službe zdravstvene ne-
ge in oskrbe, danes Pomo-
čnice direktorice za področje
zdravstvene nege.
Skozi vse obdobje njenega dela v zdravstveni negi se akti-
vno vključuje v razne projekte in delovne skupine, ki po-
magajo razvijati stroko zdravstvene nege. Je aktivna čla-
nica aktiva vodij Službe zdravstvene nege in oskrbe pri
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Prizadeva in vklju-
čuje se v izboljševanje politike vodenja in kakovosti v za-
vodu. Uspešno je opravila program usposabljanja na po-
dročju socialnega varstva in si pridobila status Vodje ka-
kovosti za E-Qalin. 
Veliko prispeva k uspešnemu strokovnemu in organiza-

cijskemu delu in je nepogrešljiva članica zdravstveno ne-
govalnega tima. 
Kontinuirano spremlja novosti v geriatrični zdravstveni
negi in tako vključuje nova znanja v klinično okolje.
Kot mentorica dijakom in študentom za področje geria-
trične zdravstvene nege v zavodu, si prizadeva ohranjati
naziv »učni zavod«. 
Aktivno se vključuje v priprave preventivnih strokovnih
vsebin, ki jih prenaša na stanovalce, svojce in zaposlene v
obliki zdravstveno vzgojnega dela.    
Vrednote, ki odlikujejo Almo Hren, so natančnost, vztraj-
nost, požrtvovalnost, humanost, odgovornost za delo in
izreden občutek za prepoznavanje stisk in težav sočlove-
ka. Njena moralna načela in strokovno znanje, ki ga ima,
ji dajejo vrednote medicinske sestre s profesionalnim pri-
stopom do stanovalcev, njihovih svojcev in sodelavcev.  
Od začetka poklicne poti je članica regijskega DMSBZT
Maribor in Članica Zbornice - Zveze.
Od začetka ustanovitve Sindikata delavcev v zdravstveni
negi je njegova članica in ena od prvih predsednic in sou-
stanoviteljic.
Njeno vodilo je slediti strategiji razvoja zdravstvene
nege, saj se zaveda, da mora biti sodobna zdravstve-
na nega kakovostna, varna, učinkovita in humana
zdravstvena nega.
Predlagatelji: 
- Sodelavke in sodelavci Službe zdravstvene nege Doma

dr. Jožeta Potrča Poljčane

Gospa Ana Mlakar je svojo
karierno pot začela kot pri-
pravnica v Zavodu dr. Marja-
na Borštnarja Dornava. Nato
se je zaposlila na Internem
oddelku takratne Splošne
bolnišnice Maribor kot vodja
izmene in mentorica števil-
nim dijakom, študentom in
novo zaposlenim sodelav-
cem. Leta 1994 jo je pot pri-
peljala na takratno Srednjo zdravstveno šolo Juge Polak v
Mariboru, kjer se je zaposlila kot učiteljica praktičnega po-
uka in strokovno-teoretičnih predmetov. Pedagoška zna-
nja je pridobila na pedagoško-andragoški dokvalifikaciji
na Univerzi Maribor. Danes poučuje na Srednji zdravstve-
ni in kozmetični šoli Maribor (SZKŠ MB) strokovne pred-
mete in izvaja z dijaki praktični pouk v UKC Maribor na
Oddelku za nefrologijo. 
Kot mentorica je usmerjala in pripravljala dijake za drža-
vno tekmovanje iz zdravstvene nege srednjih zdravstve-
nih šol Slovenije (internistično področje). Vsako leto de-
luje kot organizatorica in voditeljica tekmovanja v znanju
o sladkorni bolezni na šolskem in državnem nivoju ter kot
članica komisije za pripravo vprašanj za ta tekmovanja.
Aktivno sodeluje na področju vzgoje za zdravje in pri hu-
manitarnih dejavnostih.
Na osnovnih šolah promovira šolo in predstavlja poklic
srednje medicinske sestre. Od leta 2004 aktivno sodeluje
z Rdečim križem Slovenije, Območno združenje Maribor
in skupaj z dijaki organizira občasne humanitarne akcije.
Organizira predavanje za mlade o pomenu darovanja krvi,
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skrbi za promocijo in motivacijo mladih krvodajalcev in
organizira za zaposlene in polnoletne dijake darovanje
krvi. V prostem času se izobražuje in udeležuje delavnic Iz-
obraževalnega centra Piramida v Mariboru. 
Je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Sloveni-
je. Aktivno sodeluje v Upravnem odboru in v komisiji za
priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov Maribor. Sodeluje pri načrtovanju, organizi-
ranju, izvajanju in vrednotenju aktivnosti na področju
strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja
zaposlenih v zdravstveni negi v širši mariborski regiji. V
Slovensko društvo Hospic je vključena kot zunanja člani-
ca, strokovna sodelavka in prostovoljka, ki izvaja delavni-
ce na temo sočutna oskrba hudo bolnih in umirajočih za
dijake SZKŠ Maribor.
Ana Mlakar si je s spoštljivim odnosom, strokovnim zna-
njem in delovno vnemo pridobila srca dijakov, sodelav-
cev in pacientov in zna prisluhniti mladim, ki pri njej išče-
jo oporo v težkih življenjskih preizkušnjah. Pacienti pa v
njej vidijo medicinsko sestro s širokim strokovnim zna-
njem, empatijo in veliko ljubeznijo do sočloveka.
Kot učiteljica praktičnega pouka in strokovno-teoretičnih
predmetov ter kot razredničarka, je številne generacije
popeljala v svet strokovnega znanja iz zdravstvene nege.
Delo z mladostniki jo bogati in veseli, kar se kaže tudi pri
delu z mladimi pri obšolskih dejavnostih. Tudi pri sodelo-
vanju s starši vedno najde skupno pravo pot, bodisi v po-
govoru, kot poslušalka ali pa samo z nasveti.
Ana Mlakar zasluži priznanje kot oseba, ki je veliko-
krat dokazala, da je ne le velik strokovnjak, ampak
predvsem velik človek s širokim srcem in z velikim po-
sluhom za soljudi!
Predlagatelji:
- Aktiv zdravstvene nege Srednje zdravstvene in kozme-

tične šole Maribor
- Zdravstveni delavci Oddelka za nefrologijo UKC Maribor

Gospa Erika Marin je v po-
rodnem bloku, Oddelka za
porodništvo Splošne bolniš-
nice Maribor, danes UKC MB,
kot ponosna medicinska se-
stra - babica, začrtala svojo
karierno pot. Kasneje je za-
poslitev za nekaj časa preki-
nila, saj se je odločila za redni
študij zdravstvene nege in di-
plomirala na takratni Visoki
zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. Dve leti kasneje je
opravila dodatne izpite po merilih za prehode. Leta 2007
pa je še uspešno zagovarjala specialistično delo in si pri-
dobila naziv specialistka informatike v zdravstvu in zdrav-
stveni negi.  
Gospa Erika Marin ves čas službovanja izkazuje nepre-
cenljivo pripadnost babištvu. Je tudi predavateljica v Šo-
li za bodoče starše in avtorica številnih strokovnih član-
kov. Aktivno se je udeležila raznih znanstvenih in med-
narodnih konferenc kakor tudi strokovnih srečanj medi-
cinskih sester babic. Dolgo obdobje je sodelovala kot sve-
tovalka bodočim staršem v združenju »Štorklja«. 
Od leta 2006 do 2015 je bila vodja porodnega bloka Od-

delka za perinatologijo. Od marca 2015 je namestnica
strokovne vodje Oddelka za perinatologijo. Pri Zbornici –
Zvezi je članica Častnega razsodišča 1. Stopnje. Je habili-
tirana zunanja sodelavka Fakultete za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru in mentorica tako študentom zdrav-
stvene nege kakor tudi študentom babištva. Je mentori-
ca skoraj vsem novo zaposlenim babicam in babičarjem
Oddelka za perinatologijo. 
Erika Marin deluje na svojem področju izredno profesio-
nalno in strokovno. Je predana svojemu poklicu, je intui-
tivna in izkazuje empatični odnos do porodnic, nosečnic
in otročnic. V središče skrbi vedno postavi porodnico z
družino, s ciljem vodenja, s strani porodnice, načrtovane-
ga poroda.
Strokovni prispevek Erike Marin k napredku babiške
stroke je neprecenljiv.
Predlagatelji:
- SVZN Klinike za ginekologijo in perinatologijo, Danijela

Pušnik
- Člani kolegija SVZN Klinike za ginekologijo in perinato-

logijo
- Sodelavci in sodelavke Oddelka za perinatologijo

Gospa Helena Rokavec je
svojo poklicno pot začela leta
1981 v različnih ambulantah
Koroške regije. Leto kasneje
se je zaposlila v zobni ambu-
lanti Zdravstvenega doma dr.
Adolfa Drolca Maribor, ki mu
je pripadna še danes. Stroko-
vno rast je sprva pridobivala
z delom v urgentni zobni am-
bulanti, kjer se je srečevala s
pacienti, ki so prihajali po strokovno pomoč zaradi bole-
čin/zobobola. S svojimi vrednotami in strokovnostjo gra-
di in zagotavlja učinkovito in kakovostno izvajanje zobo-
zdravstvene nege. Leta 1998 se je vpisala v prvo genera-
cijo izrednih študentov na takratni Visoki šoli za zdrav-
stvene delavce, danes Fakulteti za zdravstvene vede Uni-
verze v Mariboru, z željo, dograditi in razširiti svoje stro-
kovno znanje za dobrobit stroke zdravstvene nege. Svo-
je novo pridobljeno znanje je uporabljala v operacijski so-
bi Specialistične ambulante za paradontologijo, kjer je asi-
stirala pri obravnavi pacientov s posebnimi potrebami v
splošni anesteziji. Od leta 2004 do 2006 je opravljala po-
leg ambulantnega dela, tudi delo glavne medicinske se-
stre službe za odraslo zobozdravstvo. Od leta 2006 pa
opravlja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor
delo glavne medicinske sestre celotne Organizacijske
enote Zobozdravstvenega varstva. S svojim širokim stro-
kovnim znanjem deluje zdravstveno vzgojno tako pri pa-
cientih, njihovih svojcih, študentih, dijakih pa tudi sode-
lavcih, s poudarkom na krepitvi, ohranitvi in izboljšanju
zdravja posameznika ali družine. Je habilitirana strokovna
sodelavka za področje zdravstvene nege na FZV UM. Go-
spa Helena Rokavec je članica Zbornice zdravstvene in
babiške nege Slovenije in Društva medicinskih sester, ba-
bic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Aktivno se vključu-
je v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
zobozdravstvu. Sodelovala je v delovni skupini za obliko-
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vanje standardov v zobozdravstvu in se vključevala v ra-
zne projekte in delovne skupine, ki so pomagale razvijati
stroko zobozdravstvene nege. Je medicinska sestra, ki no-
si zobozdravstvo v sebi. Je motivator pozitivnega vzdušja
v širšem timu in skrbna ter odgovorna vodja zdravstvene
nege. V svoje delo je vnesla strokovnost in humanost do
pacientov ter zaposlenih, saj se zaveda, da edino na ta na-
čin prispeva k dobrim odnosom med uporabniki zdrav-
stvenih storitev in člani negovalnega ter zdravstvenega
tima. Predana je svojemu delu, prav tako jo odlikuje spo-
štovanje, strokovno znanje in profesionalni odnos do pa-
cientov, njihovih svojcev in sodelavcev v zobozdravstve-
nem varstvu.
S svojimi izrednimi osebnostnimi lastnostmi in strokov-
nim znanjem pomembno prispeva k stroki in dobri orga-
nizaciji dela v zobozdravstveni dejavnosti. 
Vedno najde pot, po kateri neumorno nadaljuje svoje po-
slanstvo, tako v negovalnem kot tudi v zdravstvenem ti-
mu. Veseli in ponosni smo, da je »naša«, saj s svojo vztraj-
nostjo, trudom, voljo in prizadevnostjo prispeva k uspeš-
nemu razvoju zdravstvene nege v zobozdravstvu. 
Naj bo to najvišje priznanje Društva zahvala vseh so-
delavcev za njeno neumorno in predano delo v zobo-
zdravstvu.
Predlagatelji:
- Sodelavke in sodelavci Organizacijske enote zobo-

zdravstva in Člani kolegija zdravstvene nege Zdravstve-
nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor

Strokovni tim zdravstvene nege Oddelka za pljučne
bolezni – medicinske sestre, zdravstveni tehniki in
bolničarji, Simona Križ (strokovna vodja zdravstvene
nege) in sodelavci Nataša Mernik, Aleksandra Filipčič,
Irena Topolšek, Bojana Štok, Maja Klemenčič, Lidija
Jurič-Ketiš, Boris Špes, Aleksandra Štesl, Suzana Trste-
njak - Ornik, Mateja Požarnik, Polona Pahor, Dušanka
Paklec, Mateja Letnik, Karmen Založnik, Anja Fras,
Manja Weiss, Petra Večernik, Barbara Ivanovič, Frida
Babič, Brigita Benko, Ljubica Kosi, Ljubica Mijatovič,
Davorina Špurej, Dejan Štumberger, Aleksandra Zor-
ko, Angela Klampfer, Darinka Selimovič, Miha Dež-
man, Manica Pečar, Zorica Radič, Marija Dušej, Vero-
nika Lovrenčič, Darja Puhar, Mateja Čeh, Lidija Šabe-
der, Mirjana Mironov, Kristina Aleksič, Nino Kapun,
Maša Košnik, Mojca Balažič, Žan Kokol, Matej Fesel,
Tjaša Krajnc, Darja Krajnc

Strokovni tim medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Oddelka za pljučne bolezni UKC Maribor se je v zadnjih le-
tih razvil v kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen
tim zdravstvene nege. Poudariti je potrebno dobro med-
sebojno sodelovanje vseh članov negovalnega tima, ka-
kor tudi odličen odnos do drugih sodelavcev zdravstve-
nega tima, kar se odraža v dosežkih na različnih področjih
zdravstvene dejavnosti Oddelka za pljučne bolezni. Vidno
je kakovostno izvajanje izobraževanja na področju zdrav-
stvene nege na dodiplomski in podiplomski ravni kakor
tudi redno strokovno izobraževanje vseh članov in članic
zdravstvene nege, ki so sami in skupno s sodelavci aktivno
sodelovali na številnih strokovnih srečanjih. Najpomemb-
nejše dosežke predstavljajo strokovni razvoj in uvajanje
novosti na področju inhalacijskega zdravljenja, aktivno so-
delovanje pri izobraževanju pacientov, predvsem tistih, ki
imajo predpisano inhalatorno terapijo ter že večletno so-
delovanje z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Slo-
venije. Strokovni razvoj negovalnega tima Oddelka za
pljučne bolezni se kaže v kakovostni zdravstveni oskrbi, ki
je bila opažena tako s strani drugega zdravstvenega oseb-
ja UKC Maribor, kot s strani številnih zadovoljnih pacien-
tov, ki so svoje zadovoljstvo izrazili s številnimi ustnimi in
pisnimi pohvalami. Prizadevanja se izražajo v odnosu med
pacienti in zaposlenimi ter med zaposlenimi znotraj zdrav-
stvenega in negovalnega tima, pri čemer ima zdravstve-
na nega pomembno vlogo in pomembno sodeluje pri iz-
boljšavah v kliničnem okolju. 
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki delujejo na razli-
čnih področjih zdravstvene nege, tako v hospitalnem kot
ambulantnem delu oddelka. Aktivni so na področju bol-
nišnične higiene, pri preprečevanju bolnišničnih okužb,
na področju prehrane in dietetike in na drugih oskrbnih
področjih, saj je zaradi dislociranosti oddelka, ki se naha-
ja na Slivniškem Pohorju, to še posebej obsežno področ-
je dela, ki ga koordinira zdravstvena nega.
Strokovno znanje in empatičen, etično zgleden odnos do
pacientov in njihovih svojcev sta izhodišče njihovega de-
lovanja, pri delu pa jih odlikuje tudi smisel za organizira-
nje in komunikacija.  
Zaposleni v zdravstveni negi sodelujejo pri razvoju ožjih
področij znotraj stroke, kot so pulmološko alergološka
dejavnost, meritve pljučne funkcije, sistemsko onkološko
zdravljenje, bronhoskopije in invazivne diagnostike ter v
laboratoriju za motnje dihanja med spanjem. Poklicne
aktivnosti zdravstvene nege, ki izhajajo iz življenjskih
aktivnosti pacienta, v veliki meri vplivajo na ugodne izide
zdravstvene oskrbe pacientov.
Z izjemnim prispevkom medicinskih sester se uspešno
razvija tudi Šola inhalatorne terapije, trenutno za hospi-
talizirane paciente.
Medicinske sestre razvijajo tudi področje strokovnega iz-
popolnjevanja zaposlenih, ki se srečujejo s tovrstnimi
obolenji pacientov, tako znotraj kot izven zavoda, v širši
mariborski regiji in izven, samostojno ali v sodelovanju z
drugimi organizatorji strokovnih izpopolnjevanj. Izvajajo
mentorstvo dijakom, študentom, pripravnikom in novo
zaposlenim v zdravstveni negi, so klinične mentorice, ha-
bilitirane za področje zdravstvene nege, kot strokovni so-
delavci Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mari-
boru.
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Aktivno sodelujejo tudi pri pripravi standardov aktivno-
sti zdravstvene nege, navodil za delo in zdravstveno
vzgojnih vsebin s strokovnega področja v UKC Maribor. 
Obseg zdravstveno vzgojnega dela zaposlenih v zdrav-
stveni negi s pacienti in njihovimi svojci ter širšo družbo
je izjemen, o tem pričajo njihovi številni zdravstveno
vzgojni materiali, s pomočjo katerih se aktivno vključuje-
jo v promocijo zdravja ter osveščanje ljudi o pljučnih obo-
lenjih.
Zaposleni v zdravstveni negi aktivno sodelujejo z razli-
čnimi strokovnimi združenji, pri čemer večkrat sodeluje-
jo z avtorskimi predavanji ter tako strokovno področje de-
la predstavljajo tudi širši strokovni javnosti ter pri tem iz-
hajajo iz lastnega kliničnega okolja.
So aktivne članice in člani strokovne Sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri Zborni-
ci - Zvezi ter regijskega strokovnega Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor.
Predlagatelji: 
- Koordinacija strokovnih vodij zdravstvene nege samo-

stojnih medicinskih oddelkov.
- Predlog je podprl Strokovni svet za zdravstveno nego

UKC Maribor.

ČESTITAMO!

Gospa Zdenka Šlag si je iz-
obrazbo srednje medicinske
sestre pridobila na Srednji
zdravstveni šoli Maribor, ki jo
je uspešno zaključila leta
1976. Svojo poklicno pot je
začela kot srednja medicin-
ska sestra pripravnica na Od-
delku za ortopedijo in fiziatri-
jo takratne Splošne bolnišni-
ce Maribor. Po opravljenem
strokovnem izpitu je ostala zaposlena na Oddelku za or-
topedijo še nadaljnjih 38 let – vse do pred nekaj dnevi, ko
se je zasluženo upokojila.
Zdenka Šlag je s spoštovanjem posameznikove integrite-
te, empatičnim pristopom do bolnikov, njihovih najbližjih
in pozitivnim delovanjem, komunikacijo in osebnim od-
nosom promovirala medosebne odnose kot temelj zdra-
ve organizacije. Human odnos v zdravstvenem timu je za-
govarjala kot osnovno vodilo pri delovanju posameznika

v zdravstveni negi. Strokovnost, natančnost, spoštovanje,
poštenje, redoljubnost, srčnost in globoki čut za sočlove-
ka so njene osebne in poklicne vrednote.
Zdenka Šlag je z rednim strokovnim izobraževanjem
skrbela za kakovostno obravnavo bolnikov. Bila je preda-
na stroki zdravstvene nege in poklicni skupini srednjih
medicinskih sester in se je že od vsega začetka borila za
priznanje zdravstvene nege kot stroke ter za spoštovanje
poklica medicinske sestre v širši lokalni skupnosti. Poklic
srednje medicinske sestre je opravljala z ljubeznijo in po-
nosom. 
Številnim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom
je olajšala prve korake na njihovi poklicni poti, jih spod-
bujala, jim v srce polagala skrben in spoštljiv ter hkrati
profesionalen pristop k bolniku. Pod njenim budnim oče-
som mentorice ni bilo časa za improviziranje – je bil bol-
nik, so bili postopki in posegi, veljavni standardi in celo-
stna obravnava bolnika.
Svoje zdravstveno vzgojno izobraževalno delo je posve-
čala zdravstveni negi ortopedskega bolnika – kako delo-
vati v domačem okolju po operativnem posegu. Delova-
nje Zdenke Šlag je bil pomemben prispevek k razvoju in
promociji zdravljenja ortopedskih obolenj.
Ves čas svojega strokovnega delovanja je bila zagovorni-
ca in borka za vrednote v zdravstveni negi, kar izkazuje s
svojim lastnim delom in življenjem v družini in lokalni
skupnosti. Od vsega začetka je bila sindikalni zaupnik za-
poslenih Oddelka za ortopedijo in se je aktivno vključe-
vala v boj za pravice delavcev.
V prostem času deluje v Kulturnem društvu Lovrenc na
Pohorju, kjer skrbi, skupaj z možem, za organizacijo kul-
turnih prireditev. Hkrati aktivno pomaga v lokalni skup-
nosti vsem, ki potrebujejo pomoč s področja zdravstvene
nege. 
Je ponosna članica Zbornice-Zveze in Društva medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor.
Delo Zdenke Šlag je pomemben prispevek k zdrav-
stveni obravnavi Ortopedskega bolnika in ne nazad-
nje tudi dobrega počutja njenih sodelavcev. 
Ni pomembna ura, ne dan, ne vreme – Zdenka je pri-
pravljena zmeraj priskočiti na pomoč.

Predlagatelji: 
- Kolektiv zdravstvene nege Oddelka za ortopedijo 
- Predlog je podprl Strokovni svet za zdravstveno nego

UKC Maribor �

IZ DRUŠTEV

Pevski zbor La Vita
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IZ DRUŠTEV

M
edicinske sestre iz zdravstvenih zavodov občin Ve-
lenje in Mozirje so v decembru 1975 na občnem
zboru DMS Celje, katerega članice so bile doslej, iz-

razile željo po svojem strokovnem društvu, kamor bi se
včlanile vse medicinske sestre iz navedenih občin. Pred-
sednica iniciativnega odbora Cilka Atelšek je na usta-
novnem občnem zboru 19. XII. 1975 ustanovitev novega
društva medicinskih sester Velenje utemeljila takole: »Za-
radi oddaljenosti Celja in naše neaktivnosti želimo, da se
strokovno društvo medicinskih sester čimbolj približa vsa-
ki medicinski sestri ter ji omogoči tudi aktivno delovanje
in strokovno pomoč pri izvrševanju delovnih nalog. Dru-

štvo bo zastavilo vso dejavnost za etično, strokovno in
ideološko vzgojo svojega članstva. Tesno bo sodelovalo
z vsemi družbenimi službami našega področja, predvsem
pa s tistimi, ki imajo tudi v svojih delovnih programih skrb
za bolnega in zdravega človeka. lniciativni odbor je pri-
pravil in izdelal evidenco vseh medicinskih sester ambu-
lantno bolniške, otroške in ginekološko-porodniške sme-
ri, ki so že članice sosednjih društev, kakor tudi tistih, ki
so sicer zaposlene na območju društva, ki ga ustanavlja-
mo, niso pa nikjer včlanjene v društvo. Vseh zaposlenih
medicinskih sester na področju društva je trenutno 112,
ki delajo v bolnišnici Topolščica, sanatoriju Ravne, VVZ Ve-
lenje, RSC Velenje in Zdravstvenem domu Velenje, ki za-
jame območje občin Velenje in Mozirje. lniciativni odbor
je pripravil osnutek pravil in delovni program, kar naj bi
dokončal in realiziral bodoči novi upravni odbor društva.«
Pa se prestavimo v letošnje leto. Petek, 11. decembra
2015. 40 let kasneje je DMSBZT Velenje povečalo število
svojih članov na 331 in približno tretjina le-teh je bila pri-
sotna na proslavi obletnice ustanovitve društva. Podeli-
tev srebrnega znaka za letošnje leto in svečanost ob 40.
obletnici je bila temu primerno obarvana. 

Svečana proslava ob 40. obletnici delovanja 
DMSBZT Velenje
Aleksandra Skornšek

Pisalo se je davno leto 1975 in meseca decembra je gospa Neža Jarnovič zapisala:

Nagovor predsednika DMSBZT Velenje gospoda Janeza Kramarja

Pozdrav predsednice Zbornice-Zveze gospe Darinke Klemenc

Dobitnice srebrnega znaka, Zdravstveno vzgojni center ZD Velenje

Svečanost je začel z govorom predsednik DMSBZT Vele-
nje gospod Janez Kramar, ki je v uvodu pozdravil pova-
bljene. Med prisotnimi so bili: Darinka Klemenc, pred-
sednica Zbornice – Zveze, gospa Ksenija Pirš, predsed-
nica odbora regijskih strokovnih društev pri Zbornici –
Zvezi, člani IO, nadzornega odbora in častnega razsodiš-
ča našega društva, direktorji in pomočnice direktorjev za
ZN Bolnišnice Topolšica (prim. Leopold Rezar, gospa Dar-
ja Kramar), ZD Velenje (prim. Zdenko Kikec, gospa Tanja
Kontič), DVO Velenje (gospa Violeta Potočnik Krajnc, go-
spa Suada Matić), predsednica regijskega strokovnega
društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Slovenj Gradec – Petra Štigl.
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Predsednica Zbornice – Zveze je v govoru med drugim
poudarila pomen nadaljnjega izobraževanja v zdravstve-
ni negi in prisotne seznanila z odločitvijo Ministrstva za
zdravje, da vrne pooblastila v zvezi z licenco Zbornici –
Zvezi, kar smo prisotni seveda nagradili s ploskanjem. 
K pozdravu prisotnih je bila povabljena tudi gospa Kseni-
ja Pirš, ki je čestitala društvu ob jubileju in ne nazadnje tu-

di prva predsednica društva Velenje gospa Cilka Atelšek,
ki je v govoru na kratko pojasnila, zakaj so se leta 1975
skupaj s kolegicami odločile za ustanovitev društva Vele-
nje. 
Svečanost smo pospremili tudi s podelitvijo srebrnega
znaka za leto 2015.
Prejemniki so bili gospa Hedvika Potočnik, diplomirana
medicinska sestra, zaposlena v Bolnišnici Topolšica ter
Zdravstveno vzgojni center ZD Velenje. Vsem prejemni-
kom DMSBZT Velenje izreka iskrene čestitke. 
Vodstvo društva je poskrbelo za svečano, obletnici pri-
merno proslavo. Glasbena šola Velenje je predstavila iz-
jemne mlade talente. Klavir, opereta, otroški pevski zbor
ob spremljavi Simfoničnega orkestra je samo nekaj izse-
kov iz zares čarobnega večera in hkrati zagotovilo, da smo
obletnico proslavili ob spremljavi čarobnih zvokov, kar
nam je približalo tudi bližajoče se praznike. 
Druženje smo nato nadaljevali ob dobri hrani in glasbi še
pozno v noč v Hotelu Paka Velenje.
DMSBZT Velenje vsem svojim članicam in članom ter
vsem kolegicam in kolegom širom Slovenije želi mirno
preživete praznike, čeprav bodo za mnoge delavni ter
zdravo, srečno in uspešno leto 2016. �

IZ DRUŠTEV

Užitki ob poslušanju Simfoničnega orkestra in otroškega pevskega
zbora glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje

Predsednica iniciativnega odbora gospa Cilka Atelšek

Neformalni del druženja v hotelu Paka Velenje

NAGRADNA KRIŽANKA 
TOSAMA, D. O. O.

Nagrajenke nagradne križanke Tosama d. o.o.

iz decembrske številke Utripa so:

1. Stanka Bercko, 3250 Rogaška Slatina

2. Tanja Guiliatti, 1117 Ljubljana

3. Marjeta Brce, 4207 Cerklje na Gorenjskem

4. Klavdija Kmetič, 4260 Bled

5. Ladislava Kovačič, 2236 Cerkvenjak

Odbor Strokovne sekcije medicinskih sester v
enterostomalni terapiji čestita

Aniti Jeler Slatnar 

ob zaključku študija in pridobitvi magistrske
izobrazbe  

ter ji podarja misli Toneta Pavčka

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu ...

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,

a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

Čestitka
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Srebrni znak DMSBZT Novo mesto
Marjeta Berkopec

Pomembno je dejanje, ne sad tega dejanja. Narediti moraš tisto, kar je prav. Morda ne bo v tvoji moči, morda ne
bo v tvojem času, da bo dejanje obrodilo sad. Toda to ne pomeni, da prenehaj delati tisto, kar je prav. Morda nikoli
ne boš izvedel, kaj je bil rezultat tvojega dejanja. Toda če ne storiš ničesar, ne bo nobenega rezultata. (M. Gandi)

N
ajvišje priznanje, ki ga za vidne dosežke na stro-
kovnem področju konec leta podeljuje DMSBZT Novo
mesto, je letos prejela gospa Mira Brodarič.

MIRA BRODARIČ
Mira Brodarič se je rodila leta 1960 v Radovici pri Metliki.
Po končani Srednji zdravstveni šoli v Novem mestu se je
zaposlila v Zdravstvenem domu Metlika, kjer je zaposlena
še danes. Ob delu je nadaljevala študij na Visoki šoli za
zdravstvene delavce v Ljubljani in si leta 2004 pridobila
naziv diplomirana medicinska sestra. Želja po znanju in
uspehu jo je ves čas vlekla naprej, zato je nadaljevala
šolanje na Fakulteti za vodenje in upravljanje v Novem
mestu in uspešno dokončala magistrski študij. Na Fakul-
teti za poslovne vede v Novem mestu danes nadaljuje
doktorski študij in sicer na temo Ekonomski vidiki pred-
nosti izvajanja preventivnih aktivnosti pri sladkorni
bolezni v primerjavi s stroški, ki jih povzroči sladkorna
bolezen.
V Zdravstvenem domu Metlika dela kot diplomirana med-
icinska sestra s specialnimi znanji v referenčni ambulanti.
S svojo rahločutnostjo in strokovnim znanjem uživa velik
ugled pri pacientih in njihovih svojcih, zanje pogosto skr-
bi tudi izven delovnega časa. Nikoli se ne pritožuje nad
naloženim delom, saj je človek, ki z dušo in srcem opravl-

ja svoj poklic. Ob vseh obveznostih vedno najde čas za
strokovno izpopolnjevanje. Kot predavateljica aktivno
sodeluje na strokovnih srečanjih, simpozijih in kongresih.
Sodeluje tudi s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo No-
vo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in
je mentorica mladim generacijam, ki začenjajo poklicno
pot. Z neprecenljivim znanjem in bogatimi izkušnjami ve-
liko prispeva k razvoju stroke.
Že vrsto let je članica izvršnega odbora DMSBZT Novo
mesto, kjer je resno in odgovorno prevzela dela in naloge
koordinatorja na metliškem koncu. Vedno je pripravljena
pomagati pri organizaciji izobraževanj, kadar so le ta v
njenem kraju. Aktivno sodeluje pri predstavitvi društva v
širšem slovenskem prostoru, na kongresih in drugih
strokovnih srečanjih. Na kongresu zdravstvene nege v
Ljubljani je s svojo hčerko v narodni noši predstavila Belo
krajino. Prav zaradi nje je bila naša stojnica zelo obiskana.
Mira Brodarič je tudi članica izvršnega odbora strokovne
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
splošni medicini. Od vsega začetka je aktivna v organi-
zacijskem odboru za pripravo strokovnih izobraževanj
Dnevi Marije Tomšič, kjer je nepogrešljiva kot moderator-
ka, predavateljica, sodeluje pri sprejemanju gostov in pri-
dobivanju sponzorjev. Njene belokranjske pogače so
postale že pravi zaščitni znak srečanj.
Mira je resna, mirna in tiha oseba, ki zna biti, kadar je to
potrebno, tudi glasna in kritična. Vedno je pripravljena
sprejeti nove izzive, občudovanja vredno je tudi njeno
pozitivno razmišljanje. S svojim delom veliko prispeva h
kakovosti dela na področju zdravstvene nege v
Zdravstvenem domu Metlika in v DMSBZT Novo mesto. 
Družina in dom v Beli krajini ji dajeta oporo in spodbudo
pri njenem delu. V mirnem zavetju belih brez, kjer črpa en-
ergijo, z veseljem sprejme vsakega obiskovalca. V svojem
kraju aktivno sodeluje pri različnih projektih in pogosto
tudi sama v narodni noši obiskovalcem ponudi svojo be-
lokranjsko pogačo. �

IZ DRUŠTEV

Obvestilo 
Naslednja številka Utripa izide v začetku februarja.

Prispevke za to številko morate oddati do 20. januarja.

Uredništvo
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Spoštovani člani 
Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Celje
V skladu s 13. in 14. členom Statuta društva 
DMSBZT Celje z 2. redne seje UO društva, z dne 3. 12. 2015 

Društvo objavlja 

razpis za voljene in imenovane člane v
organih društva, 
za mandatno obdobje 2016 – 2020:
- predsednika/ predsednico društva,
- podpredsednika/ podpredsednico društva,
- predsednika/ predsednico Nadzornega odbora in njegove

člane,
- predsednika/ predsednico Razsodišča in njegove člane,
- predsednika/ predsednico Komisije za priznanja in njene člane,
- predsednika/ predsednico Komisije za dodeljevanje sredstev za

strokovna izpopolnjevanja in njene člane,
- člane Izvršnega odbora,
- poslovnega tajnika. 

Za funkcijo predsednika/predsednice društva lahko v skladu s
26. členom Statuta društva kandidira vsak/ a redni/ a član/ica, ki je
član/ica društva najmanj deset let, ter aktivno deluje v društvu
vsaj pet let, je zaposlen/a na področju zdravstvene ali babiške
nege deset let, ter uživa ugled v strokovni javnosti,
k vlogi priložite vizijo razvoja društva in programa dela v man-
datnem obdobju.
Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo društva, v zaprti
ovojnici, s pripisom: “Kandidatura za predsednika društva, ne
odpiraj”, najkasneje do 28. 2. 2016, na naslov; DMSBZT Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
Za funkcijo podpredsednika/podpredsednice društva lahko v
skladu s 27. členom Statuta društva kandidira vsak/a redni/ a
član/ica, ki je član/ica društva najmanj deset let ter aktivno delu-
je v društvu vsaj pet let, je zaposlen na področju zdravstvene ali
babiške nege deset let ter uživa ugled v strokovni javnosti.
Kandidat/ ka za podpredsednika/co društva mora h kandidaturi
predložiti življenjepis s poudarkom na društvenih in strokovnih
aktivnostih.
Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo društva, v zaprti
ovojnici, s pripisom: “Kandidatura za podpredsednika društva, ne
odpiraj”, najkasneje do 28. 2. 2016, na naslov; DMSBZT Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
Člani v druge organe društva bodo imenovani na podlagi kan-
didatnih list članov za Izvršni odbor, ki bodo oblikovane na osnovi
posredovanih predlogov za kandidate, s strani zavodov v regiji.

V imenu Izvršnega odbora društva DMSBZT Celje

Daliborka Novakovič, predsednica kandidacijske komisije
Tomica Kordiš, predsednica društva

Celje, 8. 12. 2015

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Celje

Vabi na 

VOLILNI OBČNI ZBOR
društva, 
ki bo potekal v četrtek, 17. 3. 2016,
ob 15. uri na Srednji zdravstveni šoli
Celje (velika predavalnica), pred
strokovnim popoldnevom z naslovom
»Prepoznava kritično bolnega otroka
in ukrepi«. 

V skladu s 13. in 14. členom Statuta
društva DMSBZT Celje in sklepi z 
2. redne seje UO društva, z dne 
3. 12. 2015, bodo člani društva po
objavljenem razpisu za voljene in
imenovane kandidate in za
predsednika/predsednico društva
DMSBZT Celje,

volili in imenovali:

- predsednika/ predsednico društva,
podpredsednika/ podpredsednico
društva,

- predsednika/ predsednico
Nadzornega odbora in njegove člane,

- predsednika/ predsednico Komisije za
priznanja in njene člane,

- člane Izvršnega odbora,
- koordinatorje dejavnosti in aktivov,
- poslovnega tajnika. 

Registracija udeležencev volilnega
občnega zbora in strokovnega
popoldneva bo potekala od 15. do
15.30. ure.

PROSIMO, DA SE PREDHODNO
PRIJAVITE NA SPLETNI STRANI
DRUŠTVA

info@dmsbzt-celje.si PRIJAVA NA
VOLILNI OBČNI ZBOR IN STROKOVNI
POPOLDAN DRUŠTVA.

Vljudno vabljeni 
v čim večjem številu!

Predsednica društva
DMSBZT CeljeTomislava Kordiš

IZ DRUŠTEV
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Srebrni znak DMSBZT Gorenjske 2015  
Nina Trifoni    

V soboto, 5. 12. 2015, je v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah potekala slavnostna podelitev srebrnih znakov.
Po pozdravnih besedah, predsednice Društva MSBZT Gorenjske, Alenke Bijol in predsednice Zbornice – Zveze
Darinke Klemenc, nas je nasmejal Ranko Babič v monokomediji Moška copata. Po predstavi, polna smeha, nas je
čakala še slavnostna podelitev srebrnih znakov in pogostitev.

L
etošnji dobitniki srebrnih znakov so Zvonka Krančan,
dipl. m. s. iz Doma upokojencev Kranj, Barbara Bene-
dik, mag. zdr. nege iz Univerzitetne klinike za pljučne

bolezni in alergijo Golnik, Nežka Golja, zdravstvena teh-
nica iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo
Golnik in Boštjan Gluhar, zdravstveni tehnik iz Splošne
bolnišnice Jesenice.

ZVONKA KRANČAN se je po končani Srednji šoli za me-
dicinske sestre, babiške smeri za eno leto zaposlila v Bol-
nišnici za ginekologijo in porodništvo v Kranju. Po diplo-
mi leta 1977 se je zaposlila v Bolnišnici za pljučne bolezni
in tuberkulozo Golnik. Od leta 1995 je zaposlena v Domu
upokojencev Kranj, kjer je zadnjih 16 let vodja zdravstve-
no negovalne službe. 

Je aktivna članica vodij službe zdravstvene nege in oskr-
be pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, vrsto let je
vodja Aktiva namestnic direktorja za strokovne zadeve so-
cialno varstvenih ustanov Gorenjske regije. Aktivno so-
deluje na izobraževanjih in je mentor dijakom in priprav-
nikom. Je predsednica izpitne komisije za strokovne izpi-
te na področju zdravstvene nege in oskrbe. 
Delo s starejšimi ljudmi ji je v veliko veselje in obenem iz-
ziv. Da bi ljudje tudi v pozni starosti lahko ostajali doma,
je s svojimi idejami ter zavzetostjo kot ena prvih v naši
državi začela z organizacijo zunanjih dejavnosti v Domu
upokojencev Kranj. 
Glede na predvidevanja Nacionalnega programa social-
nega varstva do leta 2005 in iz pogovorov s starostniki in
njihovimi svojci je Zvonka s svojimi sodelavci začutila po-
trebo po organiziranju Centra dnevnega varstva in jo rea-
lizirala. 
Lahko rečemo, da je prispevala pomemben delež k dvi-
gu, ugledu in prepoznavnosti zdravstvene nege v Domu
upokojencev Kranj in širše.
Njen smeh je nalezljiv, zaradi optimizma, življenjske ener-
gije in osebnostnih vrlin pa je med sodelavci zelo prilju-
bljena. Pri organiziranju dela so ji vodilo poštenost in po-
trebe tako stanovalcev kot zaposlenih. Med slednjimi go-
ji dobre medsebojne odnose, kar je v sedanjem času iz-
redno pomembno.

BARBARA BENEDIK je diplomirala leta 2000, na Fakulte-
ti za zdravstvo Ljubljana in se zaposlila v Kliniki Golnik. Na
bolniškem oddelku 100 je od leta 2007 do danes vodilna
medicinska sestra. Leta 2013 je magistrirala in z magistr-
sko nalogo Stanje prehranjenosti in telesna sestava pa-
cientov naredila velik prispevek k stroki zdravstvene nege.

IZ DRUŠTEV

Dobitniki srebrnega znaka: Boštjan Gluhar, Zvonka Krančan, Nežka
Golja, predsednica DMSBZT Gorenjske Alenka Bijol, dobitnica Barbara
Benedik in predsednica Zbornice – Zveze Darinka Klemenc. Fo
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Zvonka Krančan, dobitnica srebrnega znaka Fo
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Barbara Benedik, dobitnica srebrnega znaka



Je aktiven član komisije za inovativnost ter skupine za or-
ganizacijo družabnih srečanj zaposlenih. V svojih aktivnih
letih je bil tudi rezervni vojak slovenske vojske v zdrav-
stveni enoti, kjer je prav tako znanje o imobilizaciji pre-
našal na druge zaposlene. 
Kot član strokovne skupine mavčarjev je aktivno sodelo-
val pri pripravi Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za
ortopedskega tehnologa. Bil je prvi mavčar, ki je opravil
NPK. 
Boštjan še vedno aktivno sodeluje v organizacijskih od-
borih strokovnih srečanj ortopedskih tehnologov. Obja-
vlja strokovne prispevke in v učnih delavnicah deli svoje
znanje z udeleženci.
V svojem prostem času veliko hodi v hribe, vsako leto pa
kakšen pohod organizira tudi za zaposlene v Splošni bol-
nišnici Jesenice. Svojo kreativnost pri mavčenju pa poka-
že tudi pri raznih dogodkih, kot so upokojitve zaposlenih,
družabni dogodki ipd., zaposlenih z raznolikimi izdelki iz
mavca.
Vsem dobitnikom priznanja iskrene čestitke! Boštjan
Gluhar je imel čast, da je povedal res lep in ganljiv govor
v imenu vseh dobitnikov srebrnega znaka. Nato smo
naše druženje nadaljevali v preddverju gledališča, kjer
smo se pogostili in s penino nazdravili prihajajočemu
novemu letu. �
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Barbara je aktivna na strokovnih srečanjih kot predavate-
ljica ter voditeljica učnih delavnic in pri pisanju strokovnih
člankov. Aktivna je tudi pri izvajanju učnih delavnic za
usposabljanje medicinskih sester za potrebe referenčnih
ambulant, za modul astma in KOPB, ki se izvaja v Kliniki
Golnik. Tedensko izvaja zdravstveno vzgojno delo bolni-
kov s KOPB.
V letu 2015 je bila izvoljena v naziv predavateljice za po-
dročje zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Jese-
nice. 
Na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije deluje v
skupini za informatiko. Aktivna je pri pripravi elektronske
terapevtske liste.
Pri svojem delu ima energijo za uvajanje novosti, spod-
buja k strokovnemu in osebnemu razvoju, k raziskovanju,
strokovnemu napredku v ožjem in širšem multidiscipli-
narnem timu in pri delu z bolniki.
Trudi se upoštevati želje, dostopna je za pogovor, pravi-
čna ob reševanju morebitnih sporov. Predana je svojemu
delu. V ospredje postavlja bolnika, strmi k novostim in iz-
boljšavam in jih poskuša vnesti v vsakodnevno delo.

NEŽKA GOLJA je končala Srednjo zdravstveno šolo na
Jesenicah in pridobila naziv zdravstveni tehnik. V želji po
stiku z ljudmi, pridobivanju teoretičnega znanja in prak-
tičnih veščin se je odločila za opravljanje obvezne prakse
v Bolnišnici Golnik, kjer se je leta 1989 tudi zaposlila. Svo-
jo kariero je posvetila delu s pulmološkimi bolniki, bolni-
kom s tuberkulozo in rakavim bolnikom.
Svoje znanje je izpopolnjevala z udeležbo na Astma šoli in
šoli KOPB, ki ju je uspešno zaključila in s tem pridobila po-
trebna znanja o boleznih. 
Izziv so ji različne tematike Golniškega simpozija kot tudi
številna strokovna interna izobraževanja v Kliniki Golnik.
Aktivno je sodelovala tudi v študiji podjetja LEK, kjer se je
samoiniciativno vključila v testiranje novih zdravil.
S svojim znanjem, natančnostjo, vestnostjo in umirje-
nostjo vedno išče učinkovite poti za strokovno neopore-
čno in kakovostno zdravstveno nego. Deset let je bila čla-
nica krožka kakovosti za preprečevanje RZP. 
Opravila je usposabljanje za mentorje in je mentorica no-
vo zaposlenim in pripravnikom.

Sodelavci povedo, da imajo med seboj kolegico, ki ima
veliko izkušenj, zna podati predloge za izboljšanje delov-
nih procesov in kakovostnejšo obravnavo bolnikov. Je
trdna pri sprejemanju težkih odločitev in zna prisluhniti
človeku.
Nežka Golja je medicinska sestra s srcem, dolgoletnimi iz-
kušnjami, integriteto, prepoznana po nasmehu in preda-
nosti svojemu poklicu.

BOŠTJAN GLUHAR se je po končani srednji zdravstveni
šoli, zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice na kirurškem od-
delku in kasneje na internem oddelku. Kasneje je svojo
pot nadaljeval na ORL oddelku, danes pa dela kot mav-
čar v kirurški specialistični ambulanti, kjer delo opravlja
kot ortopedski tehnolog.
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Bonton pri mizi
Jana Zupan

»Bonton pri mizi« je bila poimenovana delavnica, ki jo je za svoje članice/ člane organiziralo DMSBZT Gorenjske, 
20. 11. 2015, v prostorih Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici.

P
ravzaprav je bilo to vabilo povabilo na slavnostno
večerjo, ki so jo za udeleženke delavnice pripravili in
postregli bodoči kuharji in natakarji, dijaki Srednje

gostinske in turistične šole v Radovljici, pod vodstvom ge.
Marije Arh Ivanšek in g. Borisa Lindič.
Tako kot se spodobi ob takšnih slavnostnih dogodkih, nas
je prijazno sprejel g. Lindič Boris, ki je imel vlogo gostitel-
ja in učitelja, saj nas je s svojo strokovno razlago vodil skozi
slavnostni večerjo, od sprejema do slovesa in odgovarjal
na naša vprašanja.
Večerja je bila sestavljena iz petih hodov jedi. Po aperitivu
in hladni predjedi, ki smo jo pojedle stoje, nas je g, Lindič
povabil v sosednji prostor, k mizam s slavnostnimi pogrin-
jki, v pravokotni postavitvi, z lepo jesensko dekoracijo na
sredini. Toplo predjed, prvo glavno jed in prvo sladico so
nam postregli natakarji. Samopostrežna strežba pa je bila
namenjena drugima dvema glavnima jedema in drugi
sladici. Med večerjo pa smo bile postrežene tudi z različn-
imi vrstami vina. Na zastavljena vprašanja smo dobile
nasvete, ki nam lahko pomagajo, kadar smo v vlogi gos-
titelja ali gosta nekega svečanega dogodka. 
Vsaka izkušnja več o bontonu za mizo lahko pripomore k
temu, da smo ob slavnostnih dogodkih bolj sproščeni, ne

glede na to ali smo v vlogi gostitelja ali gosta. Zato se v
imenu vseh udeleženk zahvaljujem ga. Katici Zlatar za or-
ganizacijo delavnice, g. Borisu Lindič za vodenje poteka
slavnostne večerje in dajanje koristnih nasvetov ter di-
jakom – bodočim natakarjem za dobro strežbo in kuhar-
jem, ki so nam pod vodstvom ge. Marije Arh Ivanšek
odlično pripravili vse jedi »jesenskega menija«. �
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Podelitev priznanj Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
za leto 2015
Peter Koren

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

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

nje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske
dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno,
stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in šport-
no delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in
med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem
in mednarodnem prostoru.
Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za po-
sebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in
babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in
sodelavcev.
Naziv častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa
s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k
delu in razvoju društva.
Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Ve-
lepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno pri-
spele vloge na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na
spletni strani društva in v glasilu Utrip. Prispele so 4. vlo-
ge oz. nominacije za priznanja. Na podlagi kriterijev, ki jih
določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Ljubljana, je komi-
sija izbrala dobitnike priznanj. 

Srebrni znak – najvišje priznanje DMSBZT Ljubljana
so prejeli: 

g. Zlatko Grubešić
G. Zlatko Grubešić je leta 2006 diplomiral na Visoki šoli za
zdravstvo v Ljubljani. Istega leta se je zaposlil na Klini-
čnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra (UKC)
Ljubljana, kjer si je pridobival izkušnje že kot študent. De-
lovno mesto nadzorne medicinske sestre na anesteziji Kli-
ničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo je
zapustil v letos, ko je bil na predlog vodstva zdravstvene
nege UKC Ljubljana prerazporejen na mesto strokovne-
ga vodje zdravstvene nege v enoti intenzivne nevrološke
terapije na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo
in intenzivno nevrološko terapijo Nevrološke klinike UKC
Ljubljana. 
Zlatka Grubešića v profesionalnem delovanju odlikujejo
visoka strokovna usposobljenost in etičnost, predanost
poklicu, zanesljivost, odgovornost, redoljubnost, organi-
ziranost in požrtvovalnost ter kolegialnost. Svoje znanje
in izkušnje nesebično deli s sodelavci in novo zaposleni-
mi. Z umirjenim in preudarnim pristopom pacientom vli-

va upanje in je spoštovan in cenjen tako pri kolegih kot pri
ostalih sodelavcih in vodjih. Sprejete zadolžitve in nalo-
ge vedno opravi brezhibno.
V Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Ljubljana se je Zlatko Grubešić včlanil že v času štu-
dija. Je član Upravnega odbora društva in aktivno sode-
luje v izobraževalnih in športnih aktivnostih društva. Je
nepogrešljiv sodelavec pri pripravi različnih dogodkov v
okviru našega društva, med drugim tudi pripravi vsako-
letnega simpozija. V delovnem okolju prispeva k razvija-
nju stikov med člani ter krepi vlogo in pomen dela medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v sloven-
skem in mednarodnem prostoru. S svojim profesionalnim
delom in osebnostnimi lastnostmi znatno prispeva k pre-
poznavnosti in ugledu našega društva.  
Predlagatelj: Irena Buček Hajdarević, članica Izvršnega od-
bora DMSBZT Ljubljana

ga. Anastazija Janežič
Poklicna pot in želja živeti in delati v poklicu medicinske
sestre se je pri kolegici Anastaziji razvila že v zgodnjih
otroških letih. Rojena je bila 12. 12. ob 12.00 uri v vasi Bra-
tonci v občini Beltinci. Otroška leta je preživela v domači
prekmurski pokrajini. Starši so bili delovni, razumevajoči
in ljubeči. Njihov dom je bila „hiša odprtih vrat“.
Osnovno šolo je obiskovala v Beltincih. Šolanje je nadal-
jevala na Srednji medicinski šoli v Murski Soboti. Zaposlila
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se je na Onkološkem inštitutu – internističnem oddelku,
hematologiji. Ob delu je končala višjo šolo za medicinske
sestre. Diplomsko delo z naslovom »Maligni limfomi« je
bilo odraz njenega delovnega področja. Naloga je dobila
odlično oceno. Čas, ki ga je preživela z bolniki na hemato-
onkološkem oddelku, se ji je globoko vtisnil v spomin,
predvsem zaradi mladih bolnikov. Anastazija se je
nenehno izobraževala in izpopolnjevala, tako na
Onkološkem inštitutu, kot tudi izven njega.
V tem času se je poročila in rodila dva otroka. Primorana
je bila zamenjati službo in stanovanje. Zaposlila se je v
Zdravstvenem domu Ljubljana, enota Moste-Polje, v
otroškem dispanzerju. Ta je zajemal in obsegal novo
nastala naselja z mladimi družinami, tudi iz drugih re-
publik, ki so zahtevali drugačen pristop in obravnavo.
Otroški dispanzer v ZD Moste je postal preobremenjen.
Začeli so z gradnjo prizidka. Anastazija je bila članica
gradbenega odbora. Dobro je poznala problematiko tega
področja in je svoje znanje in vedenje uporabila povsod
po različnih uradih pri odpiranju vrat. Prizidek je bil zgra-
jen po najsodobnejših normativih. Pridobili so tudi men-
talno higienski oddelek za potrebe otrok. Anastazija je bi-
la članica multidisciplinarnega tima tega oddelka. Občina
in krajevna skupnost sta izrazili željo in potrebo po novem
zdravstvenem domu v Novih Jaršah. Žal je bil ustanovl-
jen samo otroški dispanzer v enem izmed blokov in Anas-
tazija je ponovno začela orati ledino v tem otroškem dis-
panzerju.
Anastazija je tudi intenzivno pomagala pri organizaciji in
vodenju adaptacije starih vzgojno varstvenih prostorov
na Kvedrovi ulici v Novih Jaršah, ki so ostali prazni. Us-
pešno, čeprav z velikimi težavami, je zaživela tudi Novo
Jarška enota z lekarno, splošno in zobno ambulanto ter
otroškim dispanzerjem.
Posebno pozornost je posvečala najranljivejšim
skupinam, kot so otroci, bolniki, starejši, brezdomci. De-
lovala je na mnogih družbenih področjih v delovni orga-
nizaciji, krajevni skupnosti in občini. Vse to je povezala v
dobrobit ranljivim skupinam. Povezovala je ljudi ne glede
na njihovo izobrazbo, poklic, narodnost in veroizpoved.
Nekoč je dejala, da so njeni otroci najbolj bolni na tem
svetu, saj je marsikatero zdravilo napisano zanje, bilo na-
menjeno otrokom brez zavarovanja. Zanjo velja: »Pravo
merilo izobrazbe ni to, kar veš, temveč to, kako to, kar veš,
deliš z drugimi.«
V času vojne za osamosvojitev Slovenije je izkazovala
posebno skrb beguncem. Delovala je tudi v župniji sv.
Križa Žale. Tam je bila 30 let vodja Diakonije, ki se je kas-
neje preimenovala v organizacijo Karitas. Dobro je sode-
lovala s krajevno skupnostjo, rdečim križem, z vrtci, mest-
no občino, Centrom za socialno delo Moste, Zvezo pri-
jateljev mladine, s klimatskimi zdravilišči in s klinikami. Iz-
vajala je vsestransko zdravstveno vzgojo, o prehrani, ce-
pljenju in drugo. Sodeluje z organizacijo Evropa Dona, bi-
la je članica fundacije dr. Chollewa. Sodelovala je tudi v
organizaciji Mali Vitez.
Izkazala je veliko pripravljenost za delo in pomoč v Sekciji
upokojenih medicinskih sester pri našem društvu. Od le-
ta 2008 je sodelovala pri izvedbi seminarjev in strokovnih
srečanj sekcije. Svoje znanje, vedenja in znanstva je opti-
malno aktivno uporabila pri izvedbi številnih strokovnih

srečanj, še posebej, ko je v celoti pripravila in izpeljala
strokovno srečanje v Prekmurju. Strokovno povezovanje
je vedno bila prednostna in primarna naloga kolegice
Anastazije, zato smo kot Sekcija upokojenih medicinskih
sester ponosni, da lahko dobro sodelujemo in jo pred-
lagamo za podelitev priznanja. 
Predlagatelj: Olga Marija Koblar, Predsednica Sekcije up-
okojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana

Mag. Klavdija Kobal Straus
Ga. Klavdija Kobal Straus se je rodila v Ljubljani, kjer je obi-
skovala osnovno šolo in nadaljevala izobraževanje na
Srednji zdravstveni šoli in gimnaziji Šubičeva v Ljubljani.
Leta 1993 je šolanje uspešno zaključila in pridobila naziv
zdravstveni tehnik. Poklicno pot je istega leta začela v Do-
mu upokojencev Idrija. Skozi leta dela je prišla do ločnice,
na kateri je ugotovila, da želi nekaj več in se odločila, da
izobraževanje nadaljuje na visokošolski stopnji. Zato se je
leta 2003 vpisala na Visoko zdravstveno šolo v Ljubljani.
Ob finančni podpori delodajalca, moralni podpori vod-
stva, sodelavcev in družine je študij uspešno končala in
se zaposlila kot diplomirana medicinska sestra. Opravlja-
ti je začela dela in naloge medicinske sestre – vodje tima.
V poklicnem razvoju jo je pot vodila skozi različne faze de-
la in odgovornosti, s čemer je spoznala vse faze procesa
dela na področju zdravstvene nege in oskrbe. V obdobju
2006 – 2014 je vodila psihiatrično ambulanto v Domu
upokojencev Idrija.
Želja po dodatnem znanju jo je vodila k vpisu na
Fakulteto za management Univerze na Primorskem, kjer
je pridobila naziv specialistka managementa kadrov.
Kasneje je zaključila še magistrski študij na isti fakulteti.
Njena magistrska naloga je nastala v povezavi z delom v
Domu upokojencev Idrija in nosi naslov Vplivni dejavniki
na razvoj institucionalnega varstva starejših v občini
Idrija. Seznam njenih strokovnih, raziskovalnih in
publicističnih del je obširen in kaže na njeno širino
znanja, zavzetost za napredek stroke zdravstvene nege
na področju, ki ga pokriva. 
Trenutno je Klavdija Kobal Straus študentka 3. letnika
doktorskega študija Socialna gerontologija. Na delovnem
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mestu koordinira in vodi medgeneracijski center z boga-
tim in raznolikim programom, ki je namenjen občanom
Idrijske občine. Je tudi koordinatorica izvajanja pomoči
na domu, kamor je vključenih čedalje več starejših. Ob
vsem tem opravlja še širok krog nalog v matični ustano-
vi. Konstantno se povezuje z drugimi organizacijami v ob-
čini in državi – domovi upokojencev, zdravstvenimi do-
movi, psihiatričnimi bolnicami, šolami, centri za socialno
delo.
Od leta 2008 sodeluje v izobraževanju odraslih za pred-
met Pomoč in oskrba – v programu Bolničar negovalec,
kjer sodeluje pri predavanjih, preverjanjih znanja in za-
ključnih izpitih. Skozi vsa leta se Klavdija zavzema za bolj-
ši status zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih z
namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših, ki po-
trebujejo institucionalno varstvo. Kot članica je vključena
v različne nadzorne svete in sekcije tako v okviru Ministr-
stva za zdravje kot Sekcije medicinskih sester in zdrav-
stvenih tehnikov v socialnih zavodih. Slednje zahteva
kontinuirano izobraževanje in usposabljanje, čemur Klav-
dija v zadnjih letih zavzeto sledi. Z vključevanjem v ne-
formalna strokovna izobraževanja, s samostojnim študi-
jem novosti na področju stroke, z mentoriranjem pri-
pravnikov, dijakov in študentov ter z znanstvenim in stro-
kovnim avtorskim delom, skrbi za pridobivanje in širitev
lastnega znanja, kakor tudi za prenos znanja na druge. Ve-
liko zgoraj navedenega počne tudi ob podpori DMSBZT
Ljubljana in kot njegova članica.
Klavdija je zgled dobre sodelavke. Deluje strokovno, ve-
stno in zanesljivo. Je medicinska sestra, ki svoje znanje in
izkušnje zna deliti med sodelavci. Z znanjem in izkušnja-
mi vedno znova prepriča v delo in poslanstvo, ki ga opra-
vlja. Je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, predana
je svojemu delu, odločna pri svojih prizadevanjih, zazrta
v prihodnost. Odlikuje jo izjemen občutek za sočloveka. 
V zadnjih letih je Klavdija aktivno vključena tudi v pro-
mocijo DMSBZT Ljubljana. Sodeluje pri pripravi izobraže-
vanj in drugih dogodkov, ki se odvijajo na idrijskem. Pol-
na je idej in pobud, ki jih deli z drugimi in s tem prispeva
k prepoznavnosti dejavnosti društva.  

Ga. Klavdija Kobal Straus ni samo članica našega društva,
temveč s svojim aktivnim delom tudi omogoča članom,
da se vključujejo v aktivnosti, ki jih pripravlja in ponuja
društvo.
Predlagatelji: Andreja Gruden, Sabina Vihtelič in Nada
Sirnik

Dobitnik priznanja Plaketa DMSBZT Ljubljana:

g. Rudi Kočevar
G. Rudi Kočevar je od leta 1993 zaposlen na Kliničnem od-
delku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativ-
nih strok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Do
leta 2000 je delal v enoti intenzivne terapije, naslednjih 8
let na anesteziologiji, kjer je tudi opravljal funkcijo nad-
zornega zdravstvenika v urgentnem kirurškem blo-
ku. Med letoma 2008 in 2009 je bil strokovni vodja v cen-
tralni intenzivni terapiji, od leta 2011 je koordinator za pe-
dagoško dejavnost na anesteziologiji.

Altruističen duh je mladeniča iz Metlike po opravljenem
obveznem služenju vojaškega roka vodil v Ljubljano, kjer
je ob troizmenskem delu leta 1999 zaključil višješolski štu-
dij zdravstvene nege, leta 2007 pa še visokošolski študij
zdravstvene nege. Trenutno uspešno zaključuje magis-
trski študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene
vede Maribor. Aktivno je vključen v delovanje Sekcije me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologi-
ji, intenzivni terapiji in transfuziologiji.
Kot član Društva medicinskih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov Ljubljana že več let sodeluje pri izvajanju se-
minarjev, učnih delavnic Temeljnih postopkov oživljanja.
V svojem delovnem okolju promovira aktivnosti našega
društva in stanovske organizacije.
Je ponosni oče dveh malčkov, ljubiteljski potapljač in no-
gometni navijač. Za sodelavce je Rudko anestezijski
zdravstvenik, potrpežljiv, diskreten, pravičen in kolega na
katerega lahko vedno računaš.
Predlagatelja: Damjan Remškar in Zlatko Grubešić. �

IZ DRUŠTEV
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na delavnico

PLANETARNEGA GONGA,
ki bo 18. 1. 2016, 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.  

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 €
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 vabi na srečanje z naslovom

MEDICINSKA ASTROLOGIJA
ki bo v petek, 29. 1. 2016, z začetkom od 16. ure v prostorih DMSBZT Ljubljana, 
na Poljanski ul. 14, v Ljubljani

Srečanje bo vodila priznana astrologinja gospa Teodora Erhatič

Srečanje bo potekalo v dveh sklopih. 

V prvem delu se boste spoznali z astromedicino, kako se z njeno pomočjo ugotavlja, do katerih bolezni lahko
pride v specifičnem telesnem organu ter zakaj sploh pride do različnih zdravstvenih problemov.
Astro medicina je veja astrologije, ki se ukvarja z zdravjem ljudi in ima nalogo, da odgovori na vprašanja kot so, h
katerim obolenjem smo nagnjeni, kdaj smo posebej občutljivi in kako se bomo zdravili. Najpomembnejši je vaš
horoskop, z njegovo pomočjo astromedicinec lahko vidi vzroke vaših bolezni, prepoznava šibke telesne točke in
vam predlaga najprimernejšo terapijo za vas. Astro medicina odkriva stanje vašega duha, telesa in uma

V drugem delu pa se boste seznanili z vašimi osebnimi kartami.

Prijave sprejemamo na tel. številki 031 329 360 po 15. uri (Nada Sirnik) ali el. pošti nada.sirnik@t-2.net do 25. jan-
uarju 2016 oz. do zapolnitve prostih mest (20). 

Ob prijavi prosimo, navedite rojstni datum, uro in kraj rojstva.  

Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je 10 €  
Osebni prispevek za člane ZZBN 15 €, za nečlane 30 €.

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

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima



56 UTRIP Januar 2016

IZ DRUŠTEV

Obisk sedemnajstih
upokojenih medicinskih
sester DMSBZT Ljubljana na
Zbornici – Zvezi
Zdenka Dovč

Na prvi decembrski dan sta nas na Zbornici - Zvezi
sprejeli predsednica Darinka Klemenc in izvršna
direktorica Monika Ažman. Prijetno vzdušje nastane
takoj, ko se srečajo nekdanje sošolke, sodelavke,
kolegice, ki so delale v regijskem društvu, strokovni
sekciji, ali se kako drugače srečevale.

Srečanje in druženje z
jubilantkami decembra 2015 
v prostorih društva na
Poljanski cesti 14
Marija Filipič

Številna strokovna predavanja, izleti, družabna
srečanja so zagotovo močno popestrili naša doživetja v
iztekajočem letu, nas osrečili, obogatili, razširili
obzorje in stkali nepozabne medsebojne vezi. 

E
na od prvih spodbudnih novic, ki smo jo izvedele, je
bila, da smo v organizaciji letos prejeli priznanje od ICN
(Mednarodnega sveta medicinskih sester) Member-

ship Inclusiveness Gold Award. 
Na začetku smo malce nostalgično obujale lepe spomine,
si ogledovale fotografije in arhivirano gradivo, ki je nasta-
jalo skozi devet desetletij razvoja organizacije, na katero
smo ponosne. Tudi upokojene medicinske sestre smo ve-
liko prispevale pri izgradnji Zbornice –Zveze. Danes je pri-
padnost krovni organizaciji mlajših morda malo drugač-
na. Zbornica – Zveza ima močno bazo članstva, okoli
15.000. Imamo 30 sekcij in 11 regijskih strokovnih društev.
Organizacija pomeni povezovanje članstva na vseh nivo-
jih, močno podpira predvsem izobraževanje. Imele smo
čast videti prvi zapis Občnega zbora, ki pomeni zametek
današnje organizacije – iz leta 1927, kjer je pod zapisnik
podpisana »sestra Hočevar«. V prijetnem vzdušju smo
obujale številne spomine; vsaka izmed nas je povedala
nekaj iz svojega delovanja v društvu, strokovni sekciji, ali
v Zbornici – Zvezi. Moje delovanje v društvu sega že 23 let
nazaj, ko je ljubljanskemu društvu predsednikovala še Jel-
ka Mlakar. Potem pa sem delala kot podpredsednica društ-
va s takratno predsednico Darinko Klemenc.
Veliko zanimivega so nam povedale tudi ga. Nana Do-
manjko, ga. Vera Grbec in ga. Darinka Klemenc, med
drugim o izobraževanju medicinskih sester. Izpostavile
smo nekaj področij, recimo napredek v okviru projekta ref-
erenčnih ambulant, urgentne centre, mnogo drugega …  
Poslovile smo se z lepimi vtisi in z željo, da Zbornica –
Zveza naprej uspešno deluje in da se še kdaj srečamo. �

N
ajvečji dodatek k vsem doživetjem pa nedvomno
prispeva tako srečanje, ki ga je vodstvo društva kot že
nekaj let, organiziralo ob zaključku leta. Gospe - med-

icinske sestre, ki so v letos praznovale svoj okrogli rojstni
dan – osebni praznik, so se s svojo pripovedjo osebne živl-
jenjske poti močno dotaknile naših čustev. Njihove izkušn-
je ob začetku službene poti se močno razlikujejo od
nastopa dela v današnjem času. Z delom so začenjale brez
pomoči drugih, odvisne so bile le od svoje iznajdljivosti,
močne volje in izjemnega truda, s katerim so opravičevale
poslanstvo svojega poklica. Že pri pridobivanju strokovne-
ga šolskega znanja je bilo treba prehoditi dolgo pot. Šole
niso bile še popolno organizirane in je do pridobitve us-
treznih znanj preteklo kar veliko časa. Zgodba vsake
pripovednice je bila nekaj posebnega. Spremljale smo jih
z izjemno pozornostjo, le kdaj pa kdaj smo jim zastavile še
kakšno dodatno vprašanje. Vzdušje srečanja smo dvignile
še z lepo pogostitvijo. Nazdravile smo si z dobro prek-
mursko črnino, ki jo je prispevala letošnja nagrajenka- pre-
jemnica srebrnega znaka društva.
Čas je kar prehitro tekel. Pogovora ni zmanjkalo. Vedno
znova smo izvedeli še za kakšen dogodek, ki je zaz-
namoval njihovo službeno pot.
Zgodbe pripovednic so res nekaj posebnega in so
vredne, da se v pisni obliki trajno zabeležijo. Saj le tako
lahko oživljamo in ohranjamo zgodovino našega dela
skozi čas. �

Skupinska slika

Jubilantke
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Strokovno srečanje in druženje 
v Domu starejših občanov (DSO) Ljutomer
Mihaela Belšak, Daniela Mörec

DSO Ljutomer je začel s svojim delovanjem leta 2001, in sicer na lokaciji, kjer je bil leta 1968 ustanovljen Prvi
slovenski tabor.

T
ako smo v mesecu novembru praznovali 14. obletnico
delovanja DSO. Prireditve so potekale od začetka no-
vembra pa vse do 3. decembra 2015.

V sklopu prireditev je bilo organizirano tudi strokovno
srečanje članov DMSBZT Pomurja z naslovom »Sodobni
koncepti dela z osebami z demenco v institucional-
nem varstvu«, ki je potekalo, 25. 11. 2015.
Ker smo na začetku lanskega leta odprli Bivalno enoto
(BE) za stanovalce z demenco v Stročji vasi, je bila to kra-
sna priložnost za ogled in predstavitev enote. Po ogledu
pa je potekal strokovni del v prostorih Zdravstvenega do-
ma Ljutomer.
Za prijeten začetek so poskrbeli člani pevskega zbora Ma-
vrica, ki ga sestavljajo sodelavci iz DSO Ljutomer. Po ču-
dovito odpetih pesmih, je vse navzoče toplo pozdravil di-
rektor DSO Ljutomer Boris Sunko, nato pa še predsedni-
ca DMSBZT Pomurja Daniela Mörec. Članica Izvršilnega
odbora društva iz našega zavoda, Dragica Kosmajer, ki je
sodelovala v organizacijskem odboru, je žal zbolela, zato
nas je v njenem imenu pozdravila še Zlatka Cimerman.
V strokovnem delu nam je direktor Boris Sunko predsta-
vil »Koncept doma četrte generacije v BE za stanoval-
ce z demenco v Stročji vasi «. Dom četrte generacije je
ime za arhitekturni koncept gradnje domov za starejše
ljudi, ki se je razvil po letu 2002. Gre za zgled družinskega
življenja, življenja v domači hiši, kjer je gospodinjstvo os-
novna dejavnost. Stanovalci z zaposlenimi sodelujejo v
aktivnostih pri pripravi hrane, pospravljanju, pranju peri-
la, vrtnarjenju in drugih opravilih.
Mihaela Belšak, vodja BE Stročja vas nam je predstavila

»Metode in oblike dela v BE Stročja vas«. Opisala je
koncepte in načine dela. Teoretični del je bil podkrepljen
s primeri iz vsakdanjega življenja in dela v BE Stročja vas.
Popestritev s slikovnim gradivom je utrdila spomin. V eno-
ti živita dve bivalni skupini po dvanajst stanovalcev.
»Primer dobre prakse» nam je predstavila Nina Matko.
Že nekaj tednov po sprejemu stanovalcev, ki jih obrav-
navajo po novejših strokovnih pristopih, opažajo bistve-
ne spremembe v sposobnosti samooskrbe. Stanovalci so
bolj samostojni, umirjeni in manj begavi.
V zadnjem predavanju nam je učiteljica inovativne vali-
dacije Olga Sočič predstavila, kako stanovalcu z demenco
omogočiti celovitejšo in ustreznejšo oskrbo, prilagojeno
konkretnemu trenutku, ki temelji na odnosu. Inovativna
validacija je celovit negovalno – odnosni koncept z ose-
bami z demenco
Strokovnega srečanja se je udeležilo okrog petdeset čla-
nov, veliko izmed njih je prišlo iz Splošne bolnišnice Mur-
ska Sobota. Tudi v bolnišnici se srečujejo s pacienti, ki po-
leg različnih drugih diagnoz bolehajo za demenco. 
Zanimivost in aktualnost teme je pritegnila udeležence k
odlični razpravi. 
Dan se je prevesil v večer. Zaključek dogodka smo opra-
vili v prijetnem vzdušju v domski jedilnici. Ob bogato
obloženih mizah smo zaključili druženje, obogateni s po-
globljenimi znanji obravnave oseb z demenco. 
Upamo, da smo udeležencem uspeli prikazati, da uvaja-
nje novih strokovnih pristopov pri obravnavi oseb z de-
menco izboljša kakovost bivanja in zadovoljstvo stano-
valcev ter njihovih najbližjih. �

Udeleženci strokovnega srečanja
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TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V
JANUARJU 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 21. 1. 2016 ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

SODOBNI BIOPSIHOSOCIALNI PRISTOPI PRI
OBRAVNAVI TEŽJIH DUŠEVNIH MOTENJ V
SKUPNOSTI,Tim ambulantne skupnostne
obravnave pacientov (ASPO) na Oddelku za
psihiatrijo UKC 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

STROKOVNO POPOLDNE 
"KODEKS ETIKE -GA POZNAMO?";
LEONIDA PERČIČ

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

21. 1. 2016, Celje, Srednja zdravstvena šola
Celje, 1. nadstr, učilnica 1, ob 15. uri 

Program izobraževanja

Predstavitev kodeksa etike medicinskih sester,
babic 

Organizator

DMSBZT Celje

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za člane DMSBZT Celje ter ZB ZV je brezplačna,
za nečlane pa je kotizacija 15 eur z ddv, plača pa
se po izstavitvi računa.

Licenčne in pedagoške točke

Za udeležbo je priznanih 5 licenčnih in
pedagoških točk s stani MZ.

Dodatne informacije in prijava

Prijave so na mail; info@dmsbzt-celje.si

TEMA SREČANJA

KLINIČNO POPOLDNE O RAVNANJU S
TVEGANIMI ZDRAVILI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 28. 1. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 16. uri
Registracija udeležencev do 15.30 - 16.00 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Klinični večer je namenjen članom DMSBZT
Ljubljana. Število udeležencev je omejeno do 32.
Kotizacije ni!

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 20.
01. 2016, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

UTRIP Januar 2016
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

ŠOLA PROTI BOLEČINI V KRIŽU 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 5. 2. 2016 Ljubljana
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 16. uri
Registracija udeležencev med 15.45 do 16.00

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 10 €, za ostale udeležence
20 €.
Število udeležencev je omejeno do 15.

Licenčne in pedagoške točke

Program izobraževanja je v postopku za
pridobitev licenčnih točk. 

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

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA - MENEDŽMENT
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE V
LUČI ETIKE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 11. 2. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev do 7.30 - 8.00 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 120 €, za nečlane
240 € in se plačana po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 24.

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 2. 2. 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, 12. 2. 2016, v predavalnici "Nacionalnega
inštituta za javno zdravje Ljubljana", Zaloška
cesta 29, Ljubljana.
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev do 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 v postopku za pridobitev licenčnih in
pedagoških točk.

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si  do 3.
2. 2016, oziroma do zasedenosti mest (80).
Dodatne informacije:Irma Kiprijanović (041 754
695) - irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

STROKOVNO POPOLDNE: PSIHOLOŠKA
PODPORA PRI PACIENTKI Z MALIGNIM
GINEKOLOŠKIM OBOLENJEM;
SLEMENŠEK MARJANA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

18. 2. 2016, Celje, Srednja zdravstvena šola
Celje, 1. nadstropje, učilnica 1, ob 15. uri 

Program izobraževanja

Predstavitev problema in ugotavljanje rešitev pri
pacientkah z malignimi gonekološkimi obolenji.

Organizator

DMSBZT Celje

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za člane DMSBZT Celje ter ZB - ZV je brezplačna,
za nečlane pa je kotizacija 15 eur z ddv, plača pa
se po izstavitvi računa.

Licenčne in pedagoške točke

Za udeležbo je priznanih 5 licenčnih in
pedagoških točk.

Dodatne informacije in prijava

Prijave so na mail; info@dmsbzt-celje.si

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 29. 2. 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 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 20. 2. 2016,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

TUDI BESEDA JE ZDRAVILO 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

1. in 2. marec 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev od 7.45 do 8. ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

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

Licenčne in pedagoške točke

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in
pedagoških točk.

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si  do 19.
2. 2016, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

HOLISTIČNA OBRAVNAVA PACIENTA V
ENTEROSTOMALNI TERAPIJI – OD
PREVENTIVE DO URGENTNIH STANJ.

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

3. in 4. marec 2016;  Termana Laško

Program izobraževanja

Pacient s stomo omogoča medicinskim sestram
širok pogled na možnosti, ki jih imajo ob
obravnavi pacienta s kronično boleznijo z vidika
kakovosti njegovega življejna, izvedbe različnih
postopkov in posegov ter ukrepanje ob
urgentnih stanjih, ko se le ta izrazijo. 

Organizator

Zbornica -  Zveza, Strokovna Sekcija medicinskih
sester v enterostomalni terapiji 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun
ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761484, sklic
na 00 0215 0203016 s pripisom za Sekcijo
medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki
je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,
1000 Ljubljana.

Licenčne in pedagoške točke

Program bo vrednoten z pedagoškimi točkami in
licenčnimi točkami. 

Dodatne informacije in prijava

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

TEMA SREČANJA

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI
PACIENTIH S SRČNO - ŽILNIMI IN
RAKASTIMI OBOLENJI
STROKOVNI SEMINAR Z UČNIMI
DELAVNICAMI
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 4. marec 2016, Celje

Program izobraževanja

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

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v
vzgoji in izobraževaju

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, ki jo prosim nakažite na
transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7,
Ljubljana,št. 02015-028761480, sklic na številko
00 0203 - 04032016.

Licenčne in pedagoške točke

Seminar bo vrednoten s pedagoškimi in
licenčnimi točkami Zbornice - Zveze.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije bodo objavljene na spletni
stani Zbornice - Zveze, možno tudi preko e-
pošte: irena.sumak@gmail.com

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 €, za nečlane pa 190 €.
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


