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Ta svet je nor
Biserka Marolt Meden

Ta svet je nor je tema našega zadnjega nagradnega natečaja za zgodbe, ki jih doživljate na
delovnem mestu ali s sodelavci izven rednega delovnega časa. In kaj norega se je dogajalo
odgovorni urednici pri pripravljanju Utripa?

Pred vami je zadnja številka Utripa, ki sem jo pripravila kot odgovorna urednica. Utrip sem
urejala skupaj z glavno urednico Darinko Klemenc in zadnji dve številki z glavno urednico
Moniko Ažman.
Za mano je osem let nočnega druženja z vami, osem let vikendov in praznikov ob koncu
mesecev, ko je bil ves dan in del noči posvečen Utripu …
Kako hitro teče čas, vidiš šele, ko ugotavljaš, kako hitro je minilo teh osem let. Začelo se je z
majsko številko daljnega leta 2008, ko sem s prijatelji počitnikovala v najeti hišici v Provansi
in sem se »na internet« delat Utrip vozila v več kot deset kilometrov oddaljeno mestece, kjer
so imeli lokal, kjer si se lahko priključil na internet. Bilo je nepozabno, Provansa, da ne bo
pomote in to morate doživeti, če se znajdete na internetu in si poiščete počitnikovanje
primerno za vaš žep.
Urejanje glasil je bil moj konjiček še iz osnovne šole, ko smo skupaj z učiteljico slovenščine,
nepozabno gospo Danico Cedilnik, s katero ste se lahko še pred nedavnim družili na
izobraževanjih, ki jih organizira odlična Klara Ramovš, ustvarjali osnovnošolsko glasilo Cik
- cak. Ne samo, da smo ga napisali in oblikovali, na koncu smo tudi vrteli stroj in ga natisnili
…
Sledilo je urejanje Informativnega biltena v prvi službi na SZDL in potem najljubše obdobje
mojega službovanja – vodenje oddelka revij na Državni založbi Slovenije in urejanje revije
Otrok in družina in prvega časnika za otroke Kratkočasnik.
Aktivnost v civilni družbi me je nato pripeljala v Klinični center Ljubljana, kjer bom kmalu že
dvajset let – nora leta v norem svetu.
Klinični center Ljubljana je postal ponovno Univerzitetni klinični center Ljubljana in kar
nekaj časa sem urejala glasilo Interno. 
Vmes se je zgodila moja degradacija v službi, bolezen, invalidska polupokojitev in bilka, ki
me je reševala – urejanje Utripa.
Otroci so namreč odrasli in kar naenkrat sem imela nekaj časa viška in sem ga namesto za
depresijo uporabila za urejanje Utripa. 
Danes so pametni telefoni, tablice in prenosni računalniki nekaj povsem običajnega, še pred
osmimi leti pa ni bilo tako … Ker sem se trudila, da bi bila avtorjem Utripa  na voljo res vsak
dan, sem prva leta mojega urednikovanja med počitnicami povsod oprezala za lokali z
internetnimi priključki. Še v Petri v Jordaniji sem ga našla …, da ne govorim, s kakšnimi
uporabniki sem se v tovrstnih lokalih družila v Parizu ali pa v Tirani …
Po zaslugi odličnega oblikovalca Azmirja Čvoraka, ki se je znal prilagoditi in upoštevati vsa
prepozno oddana besedila, nikoli nisva zamudila datuma za oddajanje Utripa v tiskarno.
Z glavno urednico Darinko Klemenc sva imeli zanimivo sodelovanje in vedno sva se na
koncu strinjali in bili zadovoljni ena z drugo, čeprav je kakšna vejica pri mojem lektoriranju
včasih umanjkala …
Poznavanje področja zdravstvene in babiške nege, ki sem ga kar nekaj že imela po zaslugi
sodelavk, odličnih glavnih medicinskih sester Pediatrične klinike gospe Alenke Vračko in
kasneje Jožice Peterke Novak ter sodelavca in prijatelja Petra Požuna, sem še
nadgrajevala in velikokrat sem lahko kar kompetentno sodelovala v razpravah s področja
razvoja in reševanja problematike zdravstvene in babiške nege, saj sem se čutila
opolnomočena ob večkratnem prebiranju vseh vaših strokovnih prispevkov, ki jih je bilo v
osmih letih zelo veliko in vseh razprav, ki smo jih vodili ob različnih priložnostih. Lahko
rečem, da sem na svojem delovnem mestu poslovne direktorice Pediatrične klinike stalna
zagovornica medicinskih sester, saj vem, kaj in koliko delate, kaj znate, kaj zmorete in kaj še
zmorete in da brez vas ne bi šlo …
Trudili smo se, da bi pocenili izdajanje Utripa in to nam je tudi uspelo. Izkušnje iz založništva,
urednikovanja in novinarstva pridejo tudi pri izdajanju Utripa še kako prav. Bili smo dobra
ekipa, saj smo se poslušali in slišali.
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Gospa Veronika Pretnar Kunstek je po zadnji seji uredniškega odbora zapisala:
Spoštovane članice Uredniškega odbora,
spominjam se prvih začetkov na Zbornici – Zvezi, ko smo ugotovile, da za obveščanje
našega članstva nujno potrebujemo redni mesečni informativni bilten, saj je takratni
'Zdravstveni obzornik' poredko izhajal in tudi njegov namen ter vsebina sta bila druga. Ker
sem bila takrat glavna in odgovorna urednica Časopisno - založniške dejavnosti, sem dala
predlog, da se 'Zdravstveni obzornik' poimenuje v 'Obzornik zdravstvene nege', kar je še
danes in ker gre za našo stroko, imela sem pa tudi nalogo, da postavim temelje za naše
lastno glasilo. A kako ga poimenovati? Še točno vem, kdaj in kje se mi je utrnila beseda
UTRIP. Predlagala sem to na seji, ideja je bila sprejeta in pri tem je ostalo. Seveda je v tem
času po vaši zaslugi, predvsem po zaslugi odgovorne in glavne urednice Utrip iz leta v leto
kakovostnejši, boljši, pestrejši, dodane so nove rubrike itd. In ni primerjave z našimi
skromnimi začetki. A pot je bila utrta in hvala vam, da sem lahko bila ves ta čas z vami ter od
blizu spremljala ves razvoj. To mi res izjemno veliko pomeni. Hvala vam za vsa prijetna,
konstruktivna, zanimiva srečanja in sodelovanje.

Vse dobro novemu vodstvu in uspešno naprej, Veronika 

Čeprav se nismo pogosto sestajale, smo se veliko srečevale po delovnih dolžnostih in
predvsem je bila živa naša spletna komunikacija.
Darinka Klemenc, Monika Ažman, Veronika Pretnar Kunstek, Irena Keršič, Ksenija Pirš,
Tatjana Nendl – hvala za vse pobude, modre misli, podporo in pomoč pri urejanju Utripa.
Novi odgovorni urednici Kseniji Pirš želim uspešno delo in da bi vsi člani in članice Zbornice
– Zveze še več pisali, poročali o dobrih praksah, o uspešnih izobraževanjih, zanimivih
mednarodnih srečanjih … Vse zapisano ostane in je pomemben vir znanja za vse.
Upam, da bodo vsi avtorji in avtorice bolj upoštevali navodila za oddajanje prispevkov in ne
bodo zamujali rokov za oddajanje prispevkov. Vedno, ko so bili roki zamujeni, sva bila z
Azmirjem ob nočni počitek, načrtovani vikend in še kaj …, kajti ves zamujeni čas sva morala
nadoknaditi, da ni bilo penalov v tiskarni, kajti rotacija ne čaka …
Še danes kdo težko razume, da se ne da dan pred tiskom Utrip povečati za eno stran. Utrip
ne more imeti poljubno število strani, ker je število strani pogojeno z načinom tiska. V dolga
leta najboljši tiskarni Povše je bilo to število pomnoženo (ali deljivo) s16 strani (Utrip je imel
lahko 16 x 3 ali 16 x 4 strani in tako naprej …) na določenem tiskarskem stroju tudi 8 x 5, 8
x 6 itd … na rotaciji pa je število strani običajno lahko deljivo s 4, zato je ena stran več misija
nemogoče … Jasno?
Včasih smo se morali opravičiti, ker je bil na delu tiskarski oziroma računalniški škrat, a nič ni
bilo tako noro, da bi to lahko zapisali v zgodbo. 
Največje težave smo imeli vedno z naslovnicami. Seveda jih ne bi radi plačali (na internetu
jih je na voljo veliko, a je vse treba plačati) in smo zato prosili predsednice regijskih društev,
objavili natečaj v Utripu, čakali, da nam kaj dobrega v ustreznem formatu pošljejo avtorji
člankov in vedno je bila situacija zame napeta do zadnjega diha … Potem smo se odločili,
da bomo imeli naslovnice na temo, ki jo bomo dogovorili na uredniškem odboru in sem
pošiljala na teren prostovoljce (iz kroga družine in prijateljev), ki se ljubiteljsko ukvarjajo s
fotografijo in so vse naredili za medicinske sestre brez stroškov za naš Utrip. Letos je
naslovnice za Utrip prispeval Jani Nendl s sončnimi vzhodi in zahodi … 
Ko listam po starih številkah Utripa, se spominjam, koliko mejlov smo izmenjali z avtoricami
in avtorji prispevkov, da smo bili vsi zadovoljni. Kolikokrat sem popravljala sklic pri
strokovnih izobraževanjih, kolikokrat sem popravila napačne nazive pri sodelavkah in
sodelavcih s področja zdravstvene in babiške nege … Najhujša nočna mora pa je bila, če je
crknil internet ali pa računalnik …

Kljub vsemu  je bilo lepo. Hvala vsem za sodelovanje. �

Vse zapisano
ostane in je
pomemben vir
znanja za vse.
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Podelitev »srebrnik znakov« DMSBZT Celje
Tomica Kordiš

V
Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Celje smo imeli 18. 5. 2016 svečano proslavo,
na kateri smo podelili »srebrne znake« društva naju-

spešnejšim in zaslužnim v preteklem letu. Proslave se je
udeležilo veliko članov, s svojo prisotnostjo pa nas je po-
častil tudi podpredsednik Zbornice – Zveze Jože Prestor. 
V preteklem letu so se v naši Celjski regiji upokojile na-
slednje kolegice: Mirjana Rep, Milka Šmerc, Zdenka Tam-
še, Irena Vrban, Silva Čretnik, Milka Mlekuž, Darinka Ogra-
jenšek, Snežana Vasiljevič, Alojzija Grobelšek, Tatjana Viš-
ner, Helena Antloga, Darinka Ograjenšek, Jelka Gal, Maj-
da Povše, Majda Kokot, Marta Kodrič, Anica Slekovec.
Vsem kolegicam se iskreno zahvaljujemo za preteklo de-
lo in prispevek k napredku stroke zdravstvene nege.
Srebrne znake DMSBZT Celje smo letos podelili nasled-
njim sodelavkam in sodelavcem:

Julijan Špes
je vso delovno dobo zvest Splošni bolnišnici Celje, kjer se
je zaposlil leta 1974 v takratni delovni enoti bolnišnice, v
Vojniku.
Aprila 1081 je začel uspešno delovno pot v mavčarni, ta-
kratnem TOZD-u, ki se je imenoval Center operativnih od-
delkov z anestezijo in leta 1983 postal vodja ekipe mav-
čarne. Ob delu je leta 1989 končal takratno višjo šolo za
zdravstvene delavce. Vodja odseka mavčarne je ostal vse
do leta 2016, ko se njegova uspešna poklicna pot zaklju-
čuje. 
Ves čas je skrbel za razvoj stroke, pisal strokovne članke in
bil aktiven član Sekcije medicinskih sester in zdravstve-
nih tehnikov v urgenci. Sekcija ga je leta 2014 tudi na-

gradila za dosežke na ožjem strokovnem področju. Akti-
vno je sodeloval na delavnicah v okviru strokovnih sre-
čanj in kongresov ter skupaj s sodelavci učil mavčarje no-
vih tehnik mavčenja in dela s sodobnimi materiali. Zad-
nja leta je njegov največji prispevek sodelovanje v skupi-
ni, ki je oblikovala nacionalno poklicno kvalifikacijo za po-
klic ortopedskega tehnologa, ki je zamenjal prejšnjega,
bolj poznanega mavčarja. Je član strokovne skupine za
preverjanje znanja za področje ortopedskega tehnologa. 
Poleg izredno uspešne poklicne poti pa Julijana Špesa
odlikujejo večna vedrina, optimizem in spoštljiv odnos do
vseh sodelavcev in pacientov. Sodeluje povsod, kjer se
družijo ljudje dobrega srca, saj prepeva v kar treh pevskih
zborih, s planinci odkriva lepote gora, zadnja leta pa ga
spoznavamo kot ljubečega dedka. 
Julijan Špes je izjemen sodelavec v timu zdravstvene ne-
ge. V njegovem profesionalnem delovanju so v ospredju
empatičnost, strokovnost in natančnost. Srebrno prizna-
nje si za delovanje na področju razvoja zdravstvene ne-
ge mavčenja zagotovo zasluži.

Milena Gudalo
je srednjo zdravstveno šolo končala v Novem mestu leta
1976 in se takoj vpisala na Višjo šolo za zdravstvene de-
lavce v Ljubljani in jo končala leta 1979. Od takrat naprej
je kot njihova štipendistka zaposlena v Zdravstvenem do-
mu Brežice. Leta 2000 se je vpisala na izredni študij na Vi-
soki šoli za zdravstveno nego v Mariboru in po dveh letih
uspešno končala študij ter postala diplomirana medicin-
ska sestra. Delala je v dispanzerju za žene, kasneje v di-
spanzerju za medicino dela, prometa in športa. Kasneje

Prejemnice in prejemniki srebrnih znakov z vodstvom društva
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je bila razporejena na delovno mesto odgovorne sestre
splošnih ambulant. Delo je opravljala slabo leto, a ker se
nikakor ni ujela na tem področju, je iskala možnost, da de-
la v dispanzerju za žene, dobila jo je leta 1988 in jo opra-
vljala do leta 2003, ko je bila imenovana za glavno medi-
cinsko sestro zdravstvenega doma, danes je pomočnica
direktorja za zdravstveno nego. A še vedno dvakrat te-
densko dela v ambulanti, če je to potrebno, včasih tudi
večkrat. Usklajuje delo zaposlenih v zdravstvenem domu
in poskrbi za strokovno plat zaposlenih.
V minulih letih je vodila šolo za bodoče starše, organizi-
rala delo v dispanzerju za žene, kjer ji zdravstveno vzgoj-
no delo predstavlja velik izziv. Vključevala se je v medici-
no dela in opravljala najzahtevnejše meritve, kot je av-
diometrija.
V tistih časih je pripravljala tudi članke in prispevke za ta-
kratni radio in lokalni časopis.
Veliko dela na področju timskega dela, spremlja novosti
na področju primarnega zdravstva in ga spodbudno im-
plementira v zavodu. 
Kot glavna in odgovorna mentorica študentom in dija-
kom si prizadeva ohranjati učni zavod in uspešno sode-
lovanje s fakultetami in srednjimi šolami. 
Vrednote, ki odlikujejo gospo Mileno, so vztrajnost, po-
žrtvovalnost, odgovornost, pripadnost delovnemu kole-
ktivu in delu. Ima izreden občutek za prepoznavanje stisk
in težav sodelavk in sodelavcev in se po najboljših močeh
trudi pomagati. 
Redno se vključuje v timske sestanke zdravnikov in tudi
na tem področju prevzema marsikatero zadolžitev – pred-
vsem organizacijsko. 
V Zbornici – Zvezi je brez prekinitev aktivna članica od le-
ta 1979 do danes. Prostovoljno se vključuje v Posavsko in
Obsoteljsko društvo proti raku, vključuje se tudi s preda-
vanji na seminarjih.
Skozi vsa obdobja njenega dela v zdravstveni negi se je
aktivno vključevala v proces zdravstvene nege, stremela
k izboljšanju dela in pogojev dela na delovnih mestih.
Vključevala se je v organizacijo pogojev nujne pomoči v
zdravstvenem domu, nato urgentnega centra v Brežicah,
ki je bil prestavljen h kompleksu bolnišnice. Predvsem je
stremela h kakovostni politiki vodenja in izboljšanju ce-
lostnega pristopa do pacienta ter k timskemu delu. 
Njeno vodilo je slediti strategiji razvoja zdravstvene ne-
ge, saj se zaveda, da je sodobna zdravstvena nega varna,
učinkovita, humana in kakovostna. 
Njena moralna načela in njeno strokovno znanje poudar-
jajo veličino medicinske sestre v vseh pogledih.

Tim zdravstvene nege NEVROLOŠKEGA ODDELEKA
Splošne bolnišnice Celje
Razlogov je več.
Kakovostno izvajanje zdravstvene nege, ki jo neprestano
izboljšujejo. Vedno v ospredje postavljajo potrebe pa-
cientov in njihove želje. Zdravstveno nego načrtujejo in
izvajajo po individualnem pristopu. Zdravstvena nega ne-
vrološkega pacienta je zelo zahtevna, tako fizično kot psi-

hično. Zahteva veliko znanja, strokovnosti, potrpežljivo-
sti, empatije, profesionalne komunikacije in tudi fizične
moči medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. 
In potrditev kvalitetne zdravstvene nege so številne pi-
sne, ustne in celo radijske pohvale in zahvale pacientov
ter kazalniki kakovosti. Število padcev se iz leta v leto
zmanjšuje, razjed zaradi pritiska v letu 2015 ni bilo, razen
pri pacientih, ki so bili premeščeni od drugje. 
Nevrološki oddelek je učni oddelek za dijake Srednje
zdravstvene šole Celje in za študente Višje zdravstvene
šole Celje, ki jim z veliko pozornostjo prenašajo svoje zna-
nje, potrebno za nadaljnjo strokovno pot.
Oddelek aktivno sodeluje pri razvoju zdravstvene nege,
izpopolnjevanju in oblikovanju dokumentacije zdrav-
stvene nege skupaj z ostalimi področji zdravstvene nege.
Aktivno deluje na področju širjenja in izpopolnjevanja
znanj o zdravstveni negi nevrološkega oddelka (po mo-
žganski kapi, multipli sklerozi, parkinsonizmu, epilepsiji
in drugih) z aktivnimi udeležbami na seminarjih, strokov-
nih delavnicah, namenjenih za širšo strokovno javnost.
Tim zdravstvene nege sodeluje in organizira strokovne
delavnice za zdravstvene delavce. 
Na oddelku je organiziran aktiven tim medicinskih sester.
To so medicinske sestre, ki se ukvarjajo s pacienti z multi-
plo sklerozo. Nudijo jim vso podporo ob pojavu stoterih
težav, vprašanj in dilem. Za te paciente organizirajo de-
lavnice, na katerih poskušajo odgovoriti na vsa vprašanja
in jim pomagati. S tem so pacienti celostno in kvalitetno
obravnavani. 
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se intenzivno
vključujejo v uvajanje številnih novosti pri zdravljenju bol-
nikov po akutni možganski kapi in ostalih obolenjih, kjer
so pomemben člen za dosego kakovostne, celostne
obravnave pacientov. Med te novosti sodijo žilna dia-
gnostika in zdravljenje. 
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki nevrološkega od-
delka se morajo neprestano izobraževati, seznanjati z no-
vostmi, ki jih je na področju ogromno. Pogosto se izobra-
žujejo v svojem prostem času. Vključevati se morajo v vse
veje nevrologije in s tem izboljševati kakovost zdravstve-
ne nege – kljub kadrovskemu primanjkljaju, saj vse te
aktivnosti izvajajo ob rednem delu. Ogromno dejavnosti
ni zabeleženo, torej so dokumentacijsko nevidne, a za pa-
ciente zelo pomembne. 
Največje zadovoljstvo pa za medicinske sestre in zdrav-
stvene tehnike predstavljajo zadovoljni pacienti in njiho-
vi svojci. Zaposleni odlično vzdržujejo zelo pomembne
dobre medosebne odnose, kar se kaže v pozitivnem
vzdušju na oddelku. 
Zato si medicinske sestre in zdravstveni tehniki ne-
vrološkega oddelka zaslužijo priznanje SREBRNI
ZNAK, ki jim je potrditev njihovega trdega dela in zagon
za delo v prihodnje. 
Vsem skupaj še enkrat želim srečno pri ustvarjanju in de-
lu naprej, predvsem pa, da se še naprej trudijo in timsko
delujejo, se razumejo in med sabo spoštujejo. �
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Pohod na Bevkov vrh
Slavica Babič

Negotovo vreme v prvih dneh maja, napoved popoldanskih ploh in neviht. To nam je vzbujalo malce negotovosti
glede izvedbe planiranega pohoda. Pa so se vse silnice usmerile v pozitivno smer in ... uspelo nam je. V Novi Gorici
je bilo v soboto, 7. maja, že zgodnje jutro svetlobno ožarjeno in nas navdajalo z optimizmom. Po soški dolini še
jutranja megla, nato pohod v sončnem, naokrog pa deževne plohe.

Z
bralo se nas je 32 medicinskih sester Društva MSBZT
Nova Gorica in naših svojcev, prijateljev. Z avtobusom
smo se odpeljali na Cerkljansko, novim dogodivšči-

nam naproti. Pohod je načrtovala in vodila naša kolegica
ga. Nada Pisk. Veliko nam je povedala o krajih in ljudeh,
koder smo hodili. Vedno se pripravi kot prava vodička.
Tokrat nam je pripravila celo »nagradna« vprašanja. Vsa
so se nanašala na področje našega izleta. 
Na Sovodnju, kjer je bil začetek našega pohoda, smo
doživeli prvo presenečenje – največje pa je bilo prav za
Nado. Doživeli smo pravi sprejem ob zvoku harmonike in
pesmi iz mladih grl. To je bilo namenjeno predvsem naši
Nadi, čeprav smo bili vzdušja in rojstnodnevne torte
deležni vsi.
Po prelepi pokrajini, med skrbno urejenimi, pisanimi
travniki, smo se počasi vzpenjali proti 1051 m visokemu
Bevkovemu vrhu. Pri spomeniku na Mrzlem vrhu – pri Mr-
zlikarju, smo si privoščili kratek postanek, malico in
skupinsko fotografiranje. Tu smo doživeli ponovno gos-
toljubje Nadinih sorodnikov.
Že med vzpenjanjem smo oči in dušo pasli na lepotah
narave. Na vzorno urejenih travnikih je med lepo zeleno
travo blestelo tisoče regratovih cvetov, na obronkih
množica spominčic, vmes pa še paleta drugega cvetja. Na
vsakem koraku je bilo čutiti prisotnost skrbnega, pridne-
ga, vztrajnega, marljivega domačina, ki mu ta zemlja da-
je kruh. Na vrhu pa ... razgled vsenaokrog. Videli smo sko-
raj pol Slovenije: Polhograjske Dolomite, Škofjeloško,
Cerkljansko in Idrsko hribovje, čez Trnovski gozd, do
Matajurja in Kaninskega pogorja, pa vse do Triglava.

Skupinska na Mrzlem vrhu

Še malo pod vrhom 

Fo
to

: S
lav

ica
 Ba

bič
 

Fo
to:

 N
ad

a P
isk

Velik del poti smo hodili po nekdanji Rapalski meji. Po teh
grebenih poteka razvodje med Jadranskim in Črnim mor-
jem.
Postanek smo imeli tudi na kmetiji Na Ravan. Tu smo si
nabavili domače mlečne izdelke, da se bomo še doma
razvajali. Okušali smo domače dobrote od sira, salame,
zaseke, domače žganje in kavo. 
Skupno kosilo smo si privoščili v koči pod Ermanovcem.
Še malce sprehoda na Štor, 1005 m in do verskega
znamenja z velikim zvonom pod Ermanovcem – pri Stari
Oselici. Zvon je zadonel, želje so ostale skrite, izrazil pa je
zadovoljstvo vseh prisotnih. V dežju je sledila še vožnja
proti domu. 
V mozaik majskih praznovanj medicinskih sester, smo si,
pod Nadinim skrbnim vodstvom, dodali še en čudovit
dan. Hvala! Se vidimo na naslednjem pohodu. �
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Kultura oblačenja 
Sandra Jerebic in Alenka Bijol

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, je na sredino popoldne, 14. aprila,
organiziralo prijetno druženje z gospo Leo Pisani, ki izobražuje in svetuje v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Svetovalka
za celovito podobo je že 20 let.

S
vetuje in izobražuje v okviru izobraževalnih sistemov
v različnih uspešnih podjetjih, ministrstvih, Upravni
akademiji, oblikovala je programa Modni stilizem in

Sodobna moda na Visoki šoli za dizajn. Zanima jo vpliv
videza na uspeh posameznika in oblikovanje podobe v
skladu z osebnostnimi lastnostmi posameznika ali profe-
sionalnimi sposobnostmi uporabnika uniforme. Je avtor-
ica prvega in edinega slovenskega priročnika o obleki:
Obleka - kaj, kdaj, kako. Marca 2016 je izdala novo knjigo
Ravni oblačenja (Dress Code).
Pregovor, da obleka še ne naredi človeka drži, vendar je v
vsakdanjem življenju zelo pomembno, da se glede na
življenjske situacije primerno oblečemo in upoštevamo
osnovna pravila.
Gospa Pisani nam je v sproščenem vzdušju predstavila
preprosta pravila, kako vedno izgledati »TOP«.
Zelo pomembno je, da najprej pospravimo svojo garder-
obno omaro in odstranimo vsa oblačila, ki jih 3 leta ali več
nismo oblekli. Ko se odločimo za nakup novih oblačil,
kupujmo v kompletu, na primer hlače in srajca, krilo in
blejzer itd. V trgovinah prosimo za nasvet prodajalke –
svetovalke. Če želimo biti modno urejeni, kupujmo na za-
četku sezone, to je od 8. marca in 8. septembra dalje.
Pomembno je, da skrbimo za svoja oblačila, jih ustrezno
negujemo, peremo s tekočim detergentom, pralni stroj
ne napolnimo popolnoma.  
Žensko smo rade urejene, še posebno nam je všeč, če s
svojim videzom pritegnemo pozornost. Gospa Pisani nam
je podala kar nekaj dejstev, kaj moškim ni všeč:
- če je ženska oblečena kot moški, zato ne nosimo kravate
- hlače »aladin« in razni kombinezoni
- tetovaže in izrazito naličena ženska
- oblačila z živalskimi vzorci.
Vsakodnevno moramo poskrbeti za urejenost, seveda je
na prvem mestu ustrezna osnovna higiena, nato ustrezna
obleka in nato naličen obraz. Ženske naj bi se vsak dan
naličile, saj s tem damo drugim ljudem informacijo, da
skrbimo zase, postavimo distanco/bariero z drugimi in
poudarimo, da nam ni vseeno, kako izgledamo. S tem pa
delujemo bolj profesionalno. 
V različnih življenjskih situacijah je pomembno, da up-
oštevamo osnovna pravila oblačenja. Tako na poroki svat-
je nikoli ne oblečejo bele barve oblačila, saj je to barva
neveste. Velikokrat smo v dilemi, kako naj se oblečemo za
pogreb. Gospa Pisani je poudarila, da je pogreb enako
slovesen dogodek kot poroka, zato moramo s spošto-
vanjem do pokojnika za na pogreb obleči slavnejša
oblačila, najpogosteje v črni barvi, moški belo srajco s kra-
vato. Za večerne priložnosti nam bo ženskam zelo koris-
tilo, če imamo v omari tako imenovano malo črno oble-
kico, saj lahko z raznimi kombinacijami s čevlji, nakitom,

blejzerjem vsakič izgledamo drugače. Če želimo biti
opažene, obujemo rdeče, lakaste čevlje. Za večerne
priložnosti obujemo čevlje z visoko peto, nikoli balerinke.
Nogavice niso z vzorci, barvo prilagajamo glede na letni
čas, zato pozimi največkrat oblečemo temne, črne, v
spomladanskih mesecih pa svetlejše. Za slovesno
priložnost ne oblečemo pletenine.
Pomembno je tudi kakšen barvni tipi smo. Gospa Pisani je
vsaki udeleženki glede na barvo las in oči določila, katera
barvna koluristika ji pripada. Tako smo spoznali ali pa do-
bili potrditev, zakaj se v določenih barvah boljše ali slabše
počutimo. Barve, ki pristojijo vsem ljudem, so vijolična,
petrol – gozdnato zelena, roza, ogleno siva, peščena in
vse barve, ki se nahajajo v naši šarenici. Pri barvnih kom-
binacijah pa je potrebno upoštevati naslednje:
- modra barva se ne kombinira s črno
- rumena barva ne s črno
- zelena barva ne s črno
- rjava barva ni slovesna …
Medicinske sestre smo na svojih delovnih mestih v uni-
formi. Z uniformo poudarjamo svoj poklic, zato je gospa
Pisani poudarila, da moramo ponosno nositi svojo uni-
formo, za katero pa veljajo enaka pravila kot za svoja os-
ebna oblačila. Tako mora biti uniforma iz ustreznih,
kakovostnih materialov, ne prekratka in ne predolga, ne
pretesna in ne preširoka.
Naučili smo se tudi različnih trikov in načinov zavezovan-
ja šalov in rutic. Pri nošenju rutic je zelo pomembno, da je
le ta kvalitetna, svetlikajoča, iz svile, saj nam naredi »nar-
avni lifting« vratu.
Vse udeleženke srečanja z gospo Pisani smo zelo uživale
in z velikim zanimanjem poslušale vse nasvete in ideje, ki
jih bomo poskušale upoštevati vsakodnevno. �
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Česar nas niso naučili v šoli
Marjeta Berkopec

V počastitev mednarodnega dneva babic in mednarodnega dneva medicinskih sester smo v dolenjskem DMSBZT
organizirali strokovno srečanje z naslovom Česar nas niso naučili v šoli in medse povabili mlado in simpatično
podjetnico, predavateljico in pisateljico Petro Škarja, ki kar prekipeva od energije, kreativnosti in neverjetnega
žara. Iskrenost in pozitivna naravnanost navdušujeta tudi bralce njenih knjižnih uspešnic: Česar nas niso naučili v
šolah, Najdi svojo srečo in mir, Virusi Slovenije. Knjiga Ameriški milijonarji so spregovorili pa je prevedena že v
hrvaščino, angleščino, ruščino, prodane so tudi avtorske pravice na Kitajsko.

P
redavateljica je s svojo neverjetno nalezljivo energijo
navdušila tudi zbrane v dvorani Fakultete za
zdravstvene vede Novo mesto. V uvodnem delu je

predstavila svoj trdi pristanek na tleh, ko se kot odličn-
jakinja, športnica šole, dobitnica mnogih zlatih priznanj
in uspešna glasbenica, na svojem prvem delovnem mes-
tu ni tako zelo izkazala. Ne samo, da ni bila niti povpreč-
na, bila je med najslabšimi tržniki v podjetju. In takrat je
začela razmišljati o tem, česa je v šoli niso naučili. Ugo-
tovila je, da šolsko znanje ni dovolj za uspeh na trgu dela,
saj nas v šoli ne naučijo prevzemanja odgovornosti,
samozavesti, samoiniciativnosti, organizacije časa, sle-
denja ciljem, … Mnogih veščin se moramo naučiti sami
in potem znati uporabiti to znanje. Petra si je zapisovala

svoja spoznanja, cilje in nastala je knjiga, s katero je želela
pomagati vsem, ki se podajajo na podjetniško pot. Kljub
temu, da so ji "pametno" svetovali, da se v Sloveniji ne
splača pisati in izdajati knjige, je danes avtorica več 
knjižnih uspešnic.
Na predavanju, ki ga je pripravila za naše srečanje, je opo-
zorila na neverjeten potencial, ki ga imamo Slovenci:
"Imamo skorajda vse! Zakaj torej ne naredimo več kot
posamezniki in kot narod? Zakaj nismo uspešnejši,
srečnejši, mirnejši? In zakaj nas več ne uresničuje svojih
sanj? Zaradi virusov našega okolja. Virusi so priučena in
pridobljena prepričanja, mišljenja, ki so glavni zaviralci us-
peha in doseganja pristne sreče pri večini ljudi v Sloveni-
ji. Prav zato je nujno, da jih prepoznamo. Vsak mora sam
spremeniti zmotna prepričanja, ki ga omejujejo. Sloven-
ci smo pogosto obremenjeni s stereotipi, kot so: 'Kaj bo-
do pa ljudje rekli …,' 'To se ne izplača …,' 'Kaj imam od
tega …,' 'Se ne spodobi …' Pogosto se dogaja, da se od-
ločamo glede na pričakovanja okolice in ne na podlagi
lastnih želja." 
Petra obožuje potovanja in rada hodi v hribe. Vtise in
izkušnje s svojih popotovanj je delila tudi z nami. Kljub
svoji mladosti se človek od nje lahko veliko nauči, saj je
polna življenjskih modrosti. Za svoj življenjski moto si je
izbrala slogan: ''Just do it!'' Življenje jo je naučilo, da se je
treba po padcih čim prej pobrati in se ne smiliti samemu
sebi ter za vse kriviti druge. Če neuspeh sprejmemo kot
priložnost za učenje in akcijo, si bomo v življenju veliko
več upali in bomo uspešnejši. Življenje prinaša vzpone in
padce in ne moremo se jim izogniti. Na nas pa je, da po
porazu ne ostanemo na tleh, pač pa se vsakič znova
poberemo in gremo naprej. Vse delajmo na temeljih
pozitivnih vrednot, kot so poštenost, pravičnost,
dobrota, povezovanje in pozitivna naravnanost, saj se
dobro, ki ga delimo, vrne k nam nazaj.  
Notranja moč, ki jo za pozitivne spremembe v življenju
premore Petra Škarja, je lahko navdih tudi medicinskim
sestram. In lažje bomo sledile motu letošnjega mednaro-
dnega dne medicinskih sester: "Medicinske sestre – moč
za spremembe"
V preddverju dvorane tokrat ni bilo razstavljavcev medi-
cinske opreme in pripomočkov, pač pa smo udeleženci
lahko občudovali unikatne izdelke mladih podjetnikov.
Širokogrudno so razstavljavci nekaj svojih izdelkov pok-
lonili tudi udeležencem srečanja. Posebej so nas razveselili
“Sladki zakladki”, kot se pod svoje izdelke podpiše gospa
Magda Lešnik, ki je prav za naš praznik iz sladkega testa
umetelno izdelala podobo medicinske sestre. �

Medicinske sestre iz sladkega testa za trajen spomin, ki pa se lahko
tudi pojejo, saj so v celoti izdelane iz užitnih materialov Fo
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Strokovno srečanje in druženje po Koroški 17. 5. 2016
Marija Filipič

Z udobnim avtobusom in toplim sprejemom predsednice sekcije gospe Olge Koblar in zvestega spremljevalca
gospoda Borisa Sima smo polni pričakovanj zapustili Ljubljano. V svežem in lepem jutru smo prvi postanek naredili
pri jezeru na Jezerskem. Jezero je ostanek ledenika. V mnogih letih je narava močno spreminjala podobo kraja.
Tudi močan potres je spremenil tok Jezerščice in izsušil kar precejšen del Jezerske doline. Sedaj je ta del prav
idilično urejen za številne obiskovalce poleti in pozimi. Nudi številna izhodišča na Kamniško-Savinjske Alpe in
hribovja. Danes dajejo čudovit videz, obsijane s soncem in rahlim snežnim poprhom.

V
es čas vožnje nas je gospod Boris Sima opozarjal in
seznanjal s posebnostmi krajev, od ogromnega pom-
ena Koroških Slovencev v Železni Kaplji do dogodkov

iz druge svetovne vojne v Poljani pri Prevaljah.
Prispeli smo v Črneče, kraj, ki je le malo oddaljen od
Dravograda. V lepem, mirnem okolju smo obiskali
najstarejši dom starostnikov v Sloveniji. Zavod je sredi
polj, travnikov in obdan z velikim, lepim parkom.
Pričakovali so nas. Glavna medicinska sestra, socialna
delavka in oskrbovanci so nam z generalko za modno
revijo prikazali številne dejavnosti. S pravimi slikarskimi
mojstrovinami in številnimi ročnimi deli se družijo. Ob
spoznavanju zgodovine zavoda in spremljanju današnjih
dogajanj smo bili prijazno postreženi z drobnim pecivom
in pijačo. Sprehodili smo se po zavodu. Spoznali smo, da
imajo stanovalci: bolni, invalidni ali nemočni primerno
nastanitev, prehrano, osebno nego, zdravstveno in
delovno terapijo ter rekreacijo. Obiskali smo tudi sobo, ki
je nudila gospe Miri Pridgar – prvi glavni medicinski sestri
ljubljanskega kliničnega centra mirno preživljanje
zadnjih trenutkov življenja.
Pohiteli smo v Libeliče, kraj tik ob Avstrijski meji. Kraj s 600
prebivalci, ki se zelo razveselijo vsakega prišleka. So zelo
prijazni, zgovorni in s ponosom govorijo o svojem
ozemlju, ki jim daje dom. Močno se zavedajo, da so
Slovenci. V preteklosti so z odločnim uporom zahtevali,
da ostanejo na Slovenski zemlji, čeprav so Avstrijci že
razmejili to področje in ga priključili k Avstriji. Njihov
voditelj v teh zahtevah je bil župnik Vogrinec, ki so mu do-
mačini odločno sledili. V starem župnišču smo si ogledali
muzejske dokaze o plebiscitu iz leta 1922, staro šolo celo
iz 12. stoletja in črno kuhinjo s številnimi kuhinjskimi
pripomočki. Libeliško pražupnijo zastopa cerkev svetega
Martina, ki je že pred 800 leti imela pogrebne pravice in je
zajemala zelo širok okoliš. Hitro je zmanjkovalo prostora
za nove pokope, zato so grobove kmalu začeli prekopa-
vati in zelo skrbno zbirati pokojnikove kosti v kostnici po-
leg cerkve. Kostnica je okrogla stavba, nadzemni del služi
kot kapela, v podzemnem delu pa so zbrane kosti in za-
ščitene s steklom. To je ena od treh kostnic v Sloveniji. 
Program je vseboval ogled dvorca v Bukovju, ki se naha-
ja nad reko Dravo, v čudovitem naravnem okolju s kape-
lo Matere Sedme pri vstopu na grajsko posest, s ču-
dovitim parkom in ostanki starega gradu, ki so dvignjeni
nad sedanjim objektom. Življenje v gradu zaznamuje čas
od 13. do 19. stoletja. Zadnji lastnik grof Kometter je
dvorec prenovil tako dobro, da je bil spoznan za na-
jpomembnejši spomenik v zgodovini grajske arhitekture.

Ker ni imel naslednika, je posestvo z dvorcem prešlo v last
sorodnice, ki pa je vse imetje zapravila in lastnica je posta-
la država. Najprej se je tu naselila Avstro-ogrska vojska,
nato jugoslovanska vojska in nazadnje Slovenska vojska.
Leta 2008 pa je Ministrstvo za obrambo Slovenije grašči-
no in del parkovnih površin predalo občini Dravograd.
Danes je tu sedež javnega zavoda Dravit - zavoda za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Vendar ničesar
tu ne bi bilo v taki podobi, če ne bi bilo delovnih krajanov,
ki z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo dvorec delček za
delčkom urejajo v podobi stanja iz preteklosti. Slišali smo:
V Sloveniji ni treba imeti političnih strank, ne levih ne
desnih, ampak le eno se moramo zavedati: SLOVENCI
SMO. In to je edina možna stranka. Domačini se tega še
kako zavedajo. V njih čutiš delavnost, pripadnost kraju,
medsebojno ljubezen, prijaznost do obiskovalcev in
pripravljenost, da vse kar so ustvarili in naredili, delijo z
drugimi. S prikazom filma o dogodkih iz osamosvojitvene
vojne smo dobili še dodatno potrditev navedb. Z globoki-
mi čustvi podajajo zgodovinske dogodke in njihov sedan-
ji trud. Se pa prav nič ne hvalijo. Ob njih smo se tudi mi
zavedali slovenstva. Besede so se nam močno usedle v
srce. Močno jih občudujemo.
Nadaljevali smo z ogledom Dravograda. Mesto se razpro-
stira po obeh bregovih Drave. Naseljeno je bilo že v rim-
skih časih. Večja omenjenost o kraju in prebivalcih pa je iz
časov po letu 1100. Reka Drava je bila plovna, zato so jo
takratni prebivalci izkoriščali za trgovanje z obrtniškimi
izdelki. V 19. stoletju so pridobili ogromno industrije. Nu-
jno je bilo zgraditi ceste in železnico. V 2. svetovni vojni
so prebivalci ogromno utrpeli. Ogledali smo si muzejsko
zbirko v kleti občinske uprave. Gestapovski zapori priča-
jo o kruti resnici, kako so brutalno in krvoločno mučili in
zapirali ujete partizane in njihove privržence. Požigali so
njihove domove, jih streljali v bližnjih gozdovih ali pa
transportirali v koncentracijska taborišča. Le malo ujetih
je te grozote preživelo. Od nekaj preživetih so predstavl-
jene grozote življenja v teh prostorih.   
Ne da se vsega opisati, kar smo videli in spoznali. Zopet
ponavljamo, treba je videti. 
Srečanje smo zaključili na turistični kmetiji Uranjek v
Zgornjem Viču. Pridružila se nam je častna gostja, v časti-
tljivi starosti – mama naše predsednice. Ob medsebojnem
spoznavanju se nam je zarosilo oko. Bile smo ganjene, ka-
jti draga gospa je bila tudi zaslužna pri organizaciji
današnjega dne. Domača, dobra hrana in popolna druž-
ba nam je dodala k popolnosti dneva. 
Preživeli smo najlepši dan. �



Povabilo na izlet – CINQUE TERRE
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in Sindikat delavcev v zdravstveni
negi SE Klinični center, v sodelovanju s turistično agencijo CONDOR TRAVEL, organizirata prijeten
tridnevni izlet.

Datum izleta: 23. 9. – 25. 9. 2016

Program: Odhod iz Ljubljane ob 2.00 uri (BTC pri Atlantisu) do Cremone. Sledil bo krajši ogled mesta, ki je
znano po izdelovalcih violin. Nato vožnja naprej do Parme in ogled mestnih znamenitosti. Ob kozarčku vina
bomo poskusili njihove specialitete, kot so sir, pršut in spoznali zgodovino in proces pridelovanja parmezana.
Nastanitev hotelu in večerja. Drugi dan se bomo z ladjico podali na celodnevni izlet v Cinque Terre. Ustavili se
bomo na polotoku Portovenero, vasici Vernaza, občudovali te prečudovite italijanske tipične vasice, se
popeljali do vasice Monterosso, kjer si bomo v idiličnem kmečkem okolju vzeli čas za njihovo tipično malico.
Popoldan se bomo vrnili v La Spezio. Čas za osvežitev in večerjo. Tretji dan se bomo odpeljali do Modene in si
ogledali nekaj znamenitosti. Po želji se bomo odpeljali do Maranelle in obiskali Ferrari muzej. Med potjo si
bomo ogledali še Mantovo. Sledila bo vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 

Cena (ob prijavi najmanj 35 ljudi): 210 € (ob predložitvi obeh članskih izkaznic ali potrdila, da ste član obeh
združenj DMSBZT Ljubljana in SDZNS SE KC), 235 € plačate, če ste član enega izmed združenj ali DMSBZT
Ljubljana ali SDZNS SE KC, nečlani plačajo 260 €. Možnost plačila na štiri obroke (če se prijavite in plačate prvi
obrok do 20. junija 2016). V primeru večjega števila prijav (več kot 35 oseb), se cena na posameznika še zniža.
Podrobnejši program izleta, kako vplačati in se prijaviti na izlet si lahko preberete na spletni strani www.drust-
vo-med-sester-lj.si.

Predsednica SE KC: Predsednica za interesne Predsednica DMSBZT LJ:
LJ: Saša Kotar dejavnosti pri DMSBZT LJ: Đurđa Sima

Nada Sirnik
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V JUNIJU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 9. 6. 2016, ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

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

Organizator

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

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

Licenčne in pedagoške točke

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

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

TEMA SREČANJA

ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PROMOCIJA
ZDRAVJA – KJE SMO?

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

17. 6. 2016, Ljubljana

Program izobraževanja

Program izobraževanja bo objavljen na spletni
strani Zbornice - Zveze

Organizator

Zbornica – Zveza
Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in
zdravstveni vzgoji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša za člane ZZBNS 95 EUR, za
nečlane 190 EUR. 

Licenčne in pedagoške točke

Licenčne in pedagoške točke so v postopku
pridobivanja

Dodatne informacije in prijava

sekcijapzzv@gmail.com

TEMA SREČANJA

5.ENDOKRINOLOŠKI KONGRES
ZDRAVSTVENE NEGE
“Razvoj znanja je nenehno
napredovanje proti cilju, čeprav se ves
čas izmika!”
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

6.-8. 10. 2016, Portorož, Grand hotel Bernardin

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani Zbornice-Zveze/Strokovna srečanja

Organizator

Zbornica - Zveza
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v endokrinologiji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z vštetim DDV znaša 500 € (za člane
Zbornice-zveze znaša kotizacija 250 €). Glede
prijave, hotelske namestitve in plačila glej
program objavljen na spletni strani Zbornice -
Zveze.

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk
za vpis strokovnega srečanja v register
izobraževanj je bila oddana na Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava

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


