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UVODNIK

Odgovornost, kakovost in varnost 
v zdravstveni in babiški negi
Ksenija Pirš

Letošnji osrednji dogodek ob mednarodnih dnevih babic, 5. maja in medicinskih sester,
12. maja, Zbornica – Zveza ob zapisanih poslanicah ICN-a (International Council of Nurses)
»Medicinske sestre – moč za spremembe: vpliv na izboljševanje zdravstvenega sistema,
ter ICM (International Confederation of Midwives) »Ženske in novorojenčki: srce babištva«,
posveča 15. simpozij zdravstvene in babiške nege 2016, z naslovom »Prožnost zdravstvene
in babiške nege skozi odgovornost, varnost, kakovost«.

Zato v mesecu maju uvodnik posvečamo prizadevanjem, ki jih zaposleni v zdravstveni
negi, babištvu in oskrbi pri svojem vsakodnevnem delu posvečamo pacientom,
njihovim svojcem in družbi nasploh. V sistemu zdravstvenega varstva, na vseh ravneh,

smo strokovnjaki zdravstvene nege in babištva tisti, ki smo med prvimi pričeli uvajati načela
sistema vodenja kakovosti in varnosti ter imamo pomembno vlogo pri njegovem razvoju ter
izboljševanju sistema kot celote. Odgovornost v odnosu do pacienta in širše družbene
skupnosti se izraža v mnogih aktivnih vlogah znotraj in zunaj sistema našega delovanja, kjer
sta zdravstvena nega in babištvo del integralnega zdravstvenega sistema in pomembno
prispevata k humani, poklicno etični, strokovni, kakovostni in varni obravnavi pacientov, v
medpoklicnem sodelovanju z vsemi udeleženimi v procesu zdravljenja.
Z vidika storitvene dejavnosti na naše delo v veliki meri vplivajo specifične lastnosti
zdravstvenih storitev, ki prinašajo dodaten vidik osebne in poklicne odgovornosti, saj
zdravstvena dejavnost ne izdeluje opredmetenih izdelkov, storitev ni mogoče delati na
zalogo, uporabnik storitve/pacient je prisoten v procesu izvajanja storitve, interakcija z
odjemalcem/pacientom je visoka, pri izvajanju storitev je običajno pomembna
pravočasnost, hitrost in pravilen potek procesa, želje naročnika in njegova merila kakovosti
je težje določiti kot v materialni proizvodnji, merila uporabnika glede kakovosti opravljenih
storitev pa so odraz osebnih vrednot in kriterijev posameznika. Kakovostna zdravstvena
oskrba pomeni dosledno ustvarjanje izidov zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali
najboljšimi praksami, ob upoštevanju naslednjih načel kakovosti: uspešnosti, varnosti,
pravočasnosti, učinkovitosti, enakosti in osredotočenja na paciente, ob tem pa nimamo
končne besede o kakovosti našega dela, ocenjujejo nas pacienti in njihovi svojci. S svojim
delom zagotavljamo, da je vsak pacient obravnavan tako, da čim prej doseže največjo
možno mero neodvisnosti pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, da so v največji
možni meri zadovoljene njegove fizične, psihične, socialne in duhovne potrebe, da bo
obravnavan sistematično in načrtovano po procesni metodi dela, kontinuirano, kompleksno
in koordinirano, da so vse faze dela dokumentirane, racionalno in učinkovito razporejeni viri,
zmanjšane nevarnosti za dodatne poškodbe, obolenja ali poslabšanje fiziološkega stanja
kot posledice izvajanja zdravstvene nege, da je zagotovljeno zadovoljstvo pacienta z
zdravstveno nego, povezovanje s svojci, med člani negovalnega in zdravstvenega tima in z
drugimi strokami, ter je pacientu zagotovljena najvišja možna stopnja zdravja.
Zato ni presenetljivo, da številni izsledki raziskav potrjujejo, da zdravstvena nega, babištvo
in oskrba kot integralni del zdravstvenega varstva pomembno vplivajo na zdravje ljudi,
spremembo zdravstvenega stanja pacienta v procesu obravnave, njegova pričakovanja in
zadovoljstvo. 
Prebivalci Republike Slovenije imamo pravico do varne (preprečuje zdravstveno škodo za
pacienta), primerne (skladna s pacientovimi potrebami) in kakovostne zdravstvene
obravnave (dosledno ustvarjanje izidov zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali
najboljšimi praksami, ob upoštevanju naslednjih načel kakovosti: uspešnosti, varnosti,
pravočasnosti, učinkovitosti, enakosti in osredotočenosti na paciente, na čemer temelji
zaupanje ljudi v zdravstveni sistem). Glavni razlogi oblikovanja sistema kakovosti v
zdravstvenem varstvu v posameznih državah EU so naslednji: nesprejemljiva raven
odklonov izidov zdravljenja, nesprejemljiva raven uspešnosti delovanja, neuspešna ali
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neučinkovita uporaba zdravstvenih tehnologij, visoka cena slabe kakovosti, nezadovoljstvo
uporabnikov, neenak dostop do zdravstvenih storitev, čakalne dobe, cena zdravstvenih
storitev, ki si jih družba ne more privoščiti (Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v
zdravstvu, 2006).
Na podlagi teh ugotovitev države sledijo naslednjim šestim načelom kakovosti, ki so
opredeljene tudi v namenu Nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010
– 2015) v Republiki Sloveniji: Varnost: ali bomo škodili pacientu? Uspešnost: ali naši posegi
izboljšajo zdravstveno stanje pacienta? Pravočasnost: koliko časa mora pacient čakati?
Učinkovitost: ali lahko to storimo ceneje z enakim rezultatom? Enakopravnost: ali prihaja do
diskriminacije na osnovi spola, starosti, socialnega statusa? Osredotočenost na pacienta: ali
zdravimo pacienta tako, kot bi zdravili lastne starše ali otroke?
Zbornica – Zveza je leta 2000 izdala Nacionalne smernice za zagotavljanje kakovosti v
zdravstveni negi. Imenovala je Delovno skupino za oblikovanje nacionalnih smernic za
doseganje kakovosti v zdravstveni negi, katere naloge se bile oblikovanje nacionalnih
smernic za doseganje kakovosti, priprava navodil za oblikovanje standardov, kazalcev
kakovosti (kriteriji in merila), spremljanje kazalcev, razvoja kakovosti v zdravstveni negi v
svetu in pri nas ter prenos metod dela v slovenski prostor in objavljanje izidov. V tem času
je Zbornica – Zveza v okviru prenovljene Delovne skupine za pripravo nacionalnih
protokolov v sodelovanju z zaposlenimi v neposrednih delovnih okoljih, ki se združujejo v
strokovne sekcije pri Zbornici – Zvezi, oblikovala že mnogo strokovnih dokumentov,
imenovanih »nacionalni protokol s področja zdravstvene in babiške nege«: »Gre za
priporočila, ki so v oporo slehernemu izvajalcu zdravstvene in babiške nege ter so uporabna v
vseh okoljih, v katerih se zdravstvena in babiška nega ter oskrba izvajata. Omogočajo pa tudi
poenotenje izvajanja zdravstvene in babiške nege na področju celotne države Slovenije, na vseh
področjih zdravstvenega in socialnega varstva« (Delovna skupina za pripravo nacionalnih
protokolov).
Predloge sistemskih sprememb za področje zdravstva je opredeljevala tudi Strategija
kakovosti in odličnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2010–2015. Nacionalna
strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010–2015) opredeljuje vrednote, ki so
pomembne za izvajanje: odgovornost, strokovnost, poštenost, povezovanje, komunikacija,
spoštljivost, kultura neobtoževanja, timsko delo, sočutnost, prijaznost, zavezanost k skupnim
ciljem in štiri strateške cilje: razvoj sistematičnega vodenja kakovosti in varnosti, razvoj
kulture varnosti in kakovosti, vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja s
področja kakovosti ter varnosti, razvoj sistemov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti
zdravstvene oskrbe.
Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020 (Delovna skupina za pripravo Strategije)
je za področje kakovosti in varnosti zapisala t. i. strateške cilje: Uvajanje kakovosti in varnosti
v zdravstveni negi in oskrbi je integralni del vzpostavitve celovitega sistema upravljanja na
področju kakovosti in varnosti celotnega zavoda. Kot pristop k izboljšanju kakovosti in
varnosti se mora uporabljati sistem nenehnih izboljšav, ki vključuje: standardizacijo
delovnih procesov in zdravstvenih storitev, redno merjenje kazalnikov kakovosti,
identifikacijo vzrokov odstopanja, sistemsko in sistematično odpravljanje vzrokov,
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upravljanje s tveganji – risk menedžment. Menedžment zdravstvene nege in oskrbe naj
poleg nacionalnih kazalnikov kakovosti oblikuje in spremlja tudi lastne standarde kakovosti. 
Zbornica – Zveza je v svojih temeljnih nalogah in poslanstvu zavezana
vseživljenjskemu učenju in strokovnemu izpopolnjevanju v dejavnosti zdravstvene
nege, babištvu in oskrbi. Priznanje našim prizadevanjem nam izkazujejo družba,
zdravstvene, socialno varstvene, izobraževalne in druge inštitucije, sodelavci ter odločevalci
v sistemu zdravstvenega varstva. Ministrstvo za zdravje je organizaciji podelilo status
nosilca javnih pooblastil na področju zdravstvene in babiške nege, ki na podlagi
določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške
nege vodi register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege, izdaja in podaljšuje licence ter
licenčno vrednoti stalna strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja v dejavnosti
zdravstvene in babiške nege. Slednje je izjemnega pomena, saj znanje in vseživljenjsko
učenje najpomembnejše določata raven strokovne, kakovostne, varne, humane in primerne
zdravstvene nege, ki s svojimi aktivnostmi neposredno vpliva na zdravje ljudi ter izide
zdravljenja. Zato sistemsko spremljanje razvoja, implementacije, merjenja, vrednotenja in
izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstveni negi in babištvu vse bolj predstavlja eno
izmed temeljnih strateških usmeritev nacionalnih strokovnih združenj medicinskih sester in
babic (strateški dokumenti mednarodnih in nacionalnih združenj medicinskih sester), tako
v mnogih evropskih in drugih razvitih državah, kot tudi pri nas. 
Tako je na področje obveznih in priporočenih vsebin za stalno strokovno izpopolnjevanje za
posamezno licenčno obdobje (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v
dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) razen
zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike ter temeljnih postopkov oživljanja,
umeščena tudi kakovost in varnost v zdravstvu. Program izvajajo regijska strokovna
društva, ki k sodelovanju aktivno vabijo kolegice in kolege, zaposlene strokovnjake, na
področju kakovosti in varnosti v regijskih okoljih ter Zbornica – Zveza. Obsega vsebinske
sklope sistemov vodenja kakovosti, orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti,
sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov, odklonov, varnostnih zapletov v
zdravstveni obravnavi, komuniciranja v zdravstvu, merjenja zadovoljstva uporabnikov ter
obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb. 
Predsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, J. Benčina meni, da »imamo
manjše izzive z vodenjem kakovosti in večje s kakovostjo vodenja, da staro ne deluje več in
da je odgovor prestrukturiranje«. Vemo, da se skozi kakovost zdravstvenih storitev,
učinkovitejšo organizacijo dela, zadovoljstvo zaposlenih, širjenje zdravstvene
dejavnosti in izboljšanje sposobnosti zaposlenih, ter njihovo pripadnosti organizaciji,
odražata rast in razvoj človekovega kapitala, torej uspešnost posameznika in
organizacije. Tisti, ki so uspešni, se zavedajo, da so prav iz teh razlogov zaposleni
središčna os organizacij. V ospredju takšnih organizacij ali podjetij so nesporno
ljudje, zato so se prioritete managementa, še posebej v zdravstvu, ki je storitvena
dejavnost z velikim vplivom na ljudi, njena dodana vrednost pa smo ljudje, temeljito
spremenile. Zavedajo se, da le kompetentni in zadovoljni zaposleni gradijo
kakovostne medosebne odnose in se osredotočajo na paciente in njihove svojce.
Številni kakovostniki in strokovnjaki s področja ravnanja z ljudmi ugotavljajo, da se
pogosto pozablja, ali prezre socialni kapital, ljudi, zaposlene v delovni organizaciji in
da so vodje tisti, ki ga povečujejo ali zmanjšujejo ter so zato odgovorni za zavzetost
zaposlenih in s tem za uspešnost podjetja. Opisujejo medsebojno povezanost med
socialnim kapitalom, vodenjem in zavzetostjo zaposlenih, zato naj bi se prednost
organizacij skrivala prav v vodenju, ki lahko spodbudi, pospeši ali zavre mobilizacijo
njihove želje po sodelovanju in aktivira njihovo eksplicitno in tiho, tacitno znanje.

»Kakovost ni le stanje materije, je predvsem stanje duha (M. Borko)«

Zato, spoštovane kolegice in kolegi, naj se v ospredje prizadevanj za strokovno in osebno rast
umesti kakovost medsebojnih odnosov, sodelovanje, stanovska podpora, razumevanje in
spoštovanje slehernih osebnih in skupnih prizadevanj, kajti medsebojno neločljivo
soustvarjamo naše osebne in skupne možnosti ter priložnosti, da postajamo boljši. Za družbo,
kjer živimo in delamo, za paciente, njihove svojce, zase, svoje družine in sodelavce. Ker smo
soustvarjalci razsvetljene kakovosti, po kateri kliče današnji čas, kjer se znamo in zmoremo
iskreno veseliti uspeha slehernega posameznika za naše skupno dobro, svobodni, družbeno
odgovorni in zavezani trajnemu razvoju ter voditeljstvu medosebnih odnosov.

Iskreno si čestitajmo ob naših dnevih!
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IZ DRUŠTEV

Dogodki pa so se vrstili eden za drugim tako v političnem
kot društvenem življenju. 
V januarju smo se s tapkanjem čustveno osvobajali in
sproščali, v februarju pa smo na občnem zboru društva
pregledovali prehojeno pot preteklega leta in sprejeli
plan za letošnje leto. Z obiskom nas je počastila predsed-
nica Zbornice – Zveze Darinka Klemenc, ki nas je pozdra-
vila in spregovorila o aktualnih dogodkih. Vokalna skupi-
na Žarek je s pesmijo razvedrila sto udeležencev, ljubi-
teljska gledališka skupina pa nas je nasmejala s skečem.
Po uradnem delu, smo se ob večerji družili v hotelu Vivat
v Moravskih Toplicah, kjer je občni zbor tudi potekal.
Marca smo imeli strokovno srečanje na temo: »Kožni tu-
morji in vpliv sončenja«. Aktualne teme se je udeležilo 63
izvajalcev zdravstvene nege. Poslanci smo se 19. marca
udeležili volilne skupščine, na kateri je bila izvoljena no-
va predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman. Aprila
pa so se predstavili zaposleni v zdravstveni negi interne-
ga oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota (SB MS), ki
so organizirali strokovna predavanja s področja interni-
stične zdravstvene nege. Zbralo se nas je 60. Na svetovni
dan zdravja, 7. aprila, smo se odzvali vabilu Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, ki je na Trgu kulture v Murski
Soboti organiziral shod za meščane z zdravstveno vzgoj-
nimi aktivnostmi. Naše članice so merile krvni tlak in krvni
sladkor ter svetovale.
Najzahtevnejši dogodek za DMSBZT Pomurja pa je bila to
pomlad aktivna udeležba na 1. mednarodnem sejmu
sodobne medicine Medical v Gornji Radgoni. Potekal
je od 14. do 16. aprila. Pobudo za udeležbo je dala Zbor-
nica – Zveza. Vse tri dni smo na razstavnem prostoru, sku-
paj s SB MS merili: gleženjski indeks, krvni tlak, predstavi-
li simulacijski center SB MS in obiskovalce sejma učili za-
četnih postopkov oživljanja. Predstavili so tudi donorski
program in interventno radiologijo. Z zdravstveno vzgoj-

nim gradivom in demonstracijo smo osveščali ljudi o hi-
gieni rok, sladkorni bolezni in zdravem načinu življenja.
Organizirali smo okroglo mizo o oskrbi starejših v Po-
murju, naša članica pa je imela predavanje za obiskoval-
ce z naslovom: »Zdravstvena vzgoja bolnika s sladkorno
boleznijo«. Ves čas smo izvajali še strokovno svetovanje.
Vsak dan je sodelovalo 15 članov, ki so prihajali iz SB MS,
Zdravstvenega doma G. Radgone in Murske Sobote. Po-
leg zdravega dogajanja na razstavnih prostorih so števil-
ni razstavljavci predstavljali medicinsko opremo in druge
pripomočke, v dvoranah pa so potekala strokovna pre-
davanja. 
Na sejah Izvršilnega odbora smo se člani srečevali vsak
mesec, načrtovali dogodke in razglabljali o aktualnih stva-
reh na področju zdravstvene nege.
Do polletja se bo še dogajalo. Udeležili se bomo Simpozija
ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester ter
slovesnosti ob podelitvi zlatih znakov. Med nagrajenka-
mi je tudi naša članica, Ema Mesarič. Iskreno čestitamo V
drugi polovici maja bomo v društvu na slavnostnem sre-
čanju podelili srebrne znake in priznanja. Čaka nas še stro-
kovno srečanje na temo depresije in ekskurzija v Logar-
sko dolino z obiskom doma starejših Gornji Grad. �

Dogodki v Društvu medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 
Daniela Mörec

Neverjetno kako mineva čas. Pomlad je zamenjala zimo, ki si to leto ni zaslužila imena, saj nas je s snegom obdarila
le mimogrede. 

Udeleženci aktivnosti na 1. mednarodnem sejmu sodobne medicine
Medical

Udeleženci občnega zbora
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Strokovna ekskurzija, obisk muzeja 
Florence Nightingale v Londonu 
Damjana Polanc

Članice in člani Društva MSBZT Nova Gorica ne moremo mimo tega, da ne bi raziskovali korenin našega poklica.
Tudi letos smo se podali v muzej naše vzornice Florence Nightingale. Tokrat smo obiskali muzej v Londonu.

P
o hudih dogodkih v Bruslju nas je bilo strah potovanja
z letalom, vendar smo se kljub temu odpravili prvega
aprila (prav res, ni bil hec) z beneškega letališča proti

Londonu. 
Gospa Jasna Smeh iz turistične agencije JAZON in vodič
Mohor Hudej sta nam pripravila bogat program ogledov
z nepozabnimi doživetji.
V treh dneh smo se odpravili v četrt Whitehall, kjer je ne-
koč moril Jack Razparač, do znamenitega mostu Tower
Bridge in trdnjave Tower, sprehodili smo se preko Mille-
nium Bridge ter ogledali Tate Modern ter gledališča Glo-
be. Nadaljevali smo s panoramsko vožnje skozi City, mimo
Trafalgar Square-a, Whitehalla in Parlamenta do mostu
Vauxhall. Postali smo na južni strani Temze za fotografira-
nje Parlamenta z Big Benom. Prečkali Temzo in nadalje-
vali pot mimo Westminstrske Opatije, postaje Victoria, Hy-
de Park Corner-ja do Albert Hall-a, Albertovega Memori-
jala in mimo znamenite veleblagovnice Harrods. Popelja-
li smo se tudi na vzpenjačo Emirates nad reko Temzo do
mesteca Greenwich in si mesto ogledali tudi iz ptičje per-
spektive. Sledil je sprehod do starega observatorija in
uradnega ničelnega poldnevnika. Ogledali smo si Obser-
vatorij, ladjico Cutty Sark, šli mimo Pomorskega Muzeja
in se sprehodili po mestecu in po živahni tržnici. Nato smo
se vkrcali na ladjico in se peljali po Temzi do Tower Brid-
ga, kjer smo izstopili in si ogledali mesto peš. Sprehodili
smo se do katedrale sv. Pavla ter po parkih Hyde Park,
Green Park in St. James’s Park, mimo Buckinghamske pa-
lače do Parlamenta ter do Westminstrske opatije. Obiska-
li smo še Piccadily in Leicester Square. Sprehodili smo se
po znameniti ulici Oxford Street, nekateri smo obiskali Bri-
tanski muzej, drugi pa muzej Madame Tussauds.  
Bistvo obiska Londona pa je bil ogled muzeja Florence
Nigtingale, nameščenega poleg St Thomas’ Hospital. Pred
muzejem so nas pričakali zaposleni v muzeju. Deležni
smo bili predstavitve muzeja in zgodovine delovanja Flo-

rence Nightingale. Ponosni smo na tako močno pred-
stavnico našega poklica. Moč njenega delovanja je za-
pisan v mnogih dokumentih, ki krasijo muzej. Muzej krasi-
jo tudi fotografije in predmeti, ki pričajo o delovanju naših
kolegic v tistem času. Najmogočnejša je svetilka, ki jo je
gospa Florence uporabljala, ko je ponoči obiskovala in
pomagala ranjencem, ne da bi motila bolnike, ki so poči-
vali.
V muzeju smo si nakupili spominke, ki nas bodo spomin-
jali na ta obisk in na to, da je poklic, ki smo si ga izbrali,
pomemben in spoštovanja vreden.
Aprila nismo zaključili s strokovno ekskurzijo, še en
strokovni dogodek smo obiskali.
15. aprila letos je v Novi Gorici potekal strokovni seminar
»Kakovost in varnost v zdravstvu«, ki so ga za nas
pripravile kolegice DMSBZT Iz Maribora. Deležni smo bili
mnogih tem, ki se skrivajo v besedi kakovost, od orodij in
metod za izboljšanje kakovosti, do sistemov vodenja
kakovosti, ukrepov in odklonih v doseganju kakovosti,
obvladovanju okužb v zdravstvenih ustanovah do še kako
pomembne komunikacije v zdravstvenih kolektivih, do
bolnikov in varovancev ter njihovih svojcev.

Hvala vsem, ki ste nam polepšali druženje v Londonu in
Novi Gorici. �

Zbrani pred muzejem naše vzornice Florence Nightingale 

Ksenija Pirš nas je uvedla v seminar Kakovost in varnost v zdravstvu 
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Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica ob znameniti strokovni
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Razpis za podelitev priznanj za leto 2015
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške (v nadaljevanju DMSBZT Koroške),
v skladu s Pravilnikom o priznanjih Društva, objavlja razpis za podelitev priznanj »srebrni znak« in »bronasti znak«
posameznici/posamezniku ali skupini na področju zdravstvene in babiške nege za leto 2015 ter podelitev »jubile-
jnega priznanja« in naziva »častni član Društva«. 
Društvo razpisuje 3 »srebrne znake« in 5 »bronastih znakov« za dolgoletne vidne prispevke na področju društvene-
ga in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi Koroške regije.«

Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezni člani Društva, organi in delovna telesa (komisije in odbori)
Društva v skladu z razpisanimi kriteriji. Predlagani kandidat mora biti član Društva vsaj 10 let. Predlog za priznan-
je mora vsebovati življenjepis, podrobno utemeljitev predloga ter lastnoročni podpis predlagatelja, ki naj priloži tu-
di svoj elektronski naslov oz. kontaktno telefonsko številko.
Komisija za priznanja pri SDMSBZT Koroške bo obravnavala vse predloge za podelitev priznanja, ki bodo prispela
na naslov društva pravočasno, do vključno 20. 5. 2016 in med prispelimi predlogi odločila nagrajenke/nagra-
jence za leto 2015.
Predlagatelji morajo pisne predloge za dobitnice/dobitnike priznanj poslati na naslov: Komisija za priznanja, pri
Strokovnem društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške, Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom Bojana Zemljič - »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA ZA
LETO 2015.« Vloge, ki bodo prispele po razpisanem datumu, ne bodo upoštevane. 

Komisija za priznanja pri SDMSBZT Koroške

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:
VEČLETNO USPEŠNO OPRAVLJANJE POKLICNEGA DELA NA PODROČJU
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE:
• Doprinos k napredku stroke zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
• doprinos k učinkovitejšemu organizacijskemu delu,
• spremljanje najnovejših strokovnih smernic v slovenskem in mednarod-

nem prostoru in motiviranje sodelavcev za uvajanje le teh v vsakdanjo
prakso,

• doprinos k izboljšanju zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvene in
babiške nege ter oskrbe,

• doprinos k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške
nege in oskrbe ter zdravstvenega varstva, 

• doprinos k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva. 

DOLGOLETNO NEPREKINJENO AKTIVNO DELOVANJE V DRUŠTVU IN V
ZBORNICI – ZVEZI (najmanj 10 let)
• Organiziranje izobraževalnega, raziskovalnega, socialnega in športnega

delovanja članov in članic Društva,
• aktivno sodelovanje v organih Društva,
• vodstvene funkcije v organih Društva,
• vodenje Društva,
• sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske

dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,
• aktivno sodelovanje v organih Zbornice – Zveze,
• uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Društ-

va,
• krepitev stikov med člani Društva in med regijskimi društvi ter krepitev

delovanja Društva v slovenskem in mednarodnem prostoru. 

DOPRINOS K VEČJI PREPOZNAVNOSTI DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN
BABIŠKE NEGE IN OSKRBE
• Organiziranje zdravstveno vzgojnega dela,
• promocija zdravja v strokovni in splošni javnosti,
• doprinos k višji ravni znanja v strokovni in splošni javnosti,
• doprinos pri krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in

zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

PRISPEVEK K HUMANIZACIJI ODNOSOV MED UPORABNIKI IN 
IZVAJALCI
• Motiviranje sodelavcev k aktivnostim za doseganje kakovostne, varne in

na pacienta osredotočene zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, 
• aktivno vključevanje pacientov in njegovih bližnjih v proces zdravstvene

in babiške nege ter oskrbe,
• prispevek h krepitvi in ohranjanju profesionalnih medsebojnih odnosov

med izvajalci zdravstvene obravnave in do pacientov ter njihovih bližn-
jih,

• uspešno izvajanje mentorstva, prenos strokovnega znanja in izkušenj na
mlajše kolegice/kolege,

• dosledno upoštevanje Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Sloveni-
je / Kodeksa etike za babice Slovenije pri vsakodnevnem delu.

ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO
• Organizacija in izvedba strokovnih seminarjev/simpozijev v regijskem in

slovenskem prostoru,
• izvedena lastna strokovna predavanja na seminarjih/simpozijih,
• objave strokovnih člankov v strokovnih revijah,
• objave znanstveno raziskovalnih prispevkov v strokovnih revijah,
• objava publicističnih del.

Kriteriji za podelitev bronastega znaka so:
• večletno uspešno opravljanje poklicnega dela na področju zdravstvene in

babiške nege in oskrbe,
• večletno aktivno članstvo v Društvu (neprekinjeno najmanj 10 let),
• sodelovanje pri aktivnem vključevanju pacientov in njihovih bližnjih v

proces zdravstvene/babiške nege ter oskrbe,
• uspešen prenos strokovnega znanja in izkušenj na mlajše

kolegice/kolege,
• prispevek h krepitvi in ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov,
• aktivno vključevanje v uvajanje sodobnih strokovnih smernic in izboljšav

v vsakdanjo prakso zdravstvene nege in oskrbe,
• zgleden odnos do dela in delovnih sredstev,
• dosledno upoštevanje Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Sloveni-

je / Kodeksa etike za babice Slovenije pri vsakodnevnem delu.
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DMSBZT Maribor

Vabimo vas na

3. letni koncert pevskega zbora La Vita, 
stanovskega pevskega zbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, 
v nedeljo, 5. 6. 2016, ob 18. uri, 
v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.

Prisrčno vabljeni

Anemarija Smonkar v imenu pevskega zbora La Vita

Klinični večer z DMSBZT Gorenjske
Alenka Bijol

V torek, 5. aprila 2016, so študenti Fakultete za zdravstvo Jesenic (FZJ) in člani Društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske imeli možnost skupnega sodelovanja na kliničnem večeru v Zdravstvenem domu
Radovljica.

P
oleg mentorjev Sanele Pivač, mag. zdr. neg., pred., in
mag. Branka Bregarja, viš. pred., predsednice Društva
Alenke Bijol ter članic društva, so bili prisotni tudi štu-

dentje drugih in tretjih letnikov rednega študija in trije

diplomanti Fakultete za zdravstvo Jesenic. Sodelujoči so
imeli priložnost predstaviti svoja diplomska in seminars-
ka dela. Urban Bole nam je predstavil Proučevanje
anksioznosti pri zaposlenih v zdravstveni negi, Aldin Gaz-
ibara nam je osvetlil Odnos medicinske sestre do umira-
jočega pacienta, tretje diplomsko delo nam je predstavi-
la Tjaša Avguštinčič z naslovom Znanje pacientov in za-
poslenih v zdravstveni negi o srčnem popuščanju. Štu-
dentje 3. letnika Matic Jerman, Klavdija Bahun, Neža
Okršlar, Katja Špende so predstavili zanimivo seminarsko
delo z naslovom Medikalizacija sodobne družbe. Anja
Avšič, Jerca Kranjc, Špela Kovač, prav tako študentke 3.
letnika FZJ so predstavile Izgorevanje medicinskih sester.
Zadnje seminarsko delo Tvegano spolno vedenje med
mladimi pa so predstavile Tina Cankar, Patricia Bitenc in
Monika Matoh. Predstavitve raziskav in ugotovitve so bile
zelo zanimive, vsi sodelujoči so bili zelo dobro pripravl-
jeni. Po zadnji predstavitvi se je odprla tudi diskusija, kjer
smo ob prijetnem druženju govorili o različnih prob-
lematikah, možnih rešitvah in ukrepih v zdravstveni negi.
Vtisi so bili za vse nas pozitivni in želimo si sodelovati tu-
di v prihodnje. �
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Tako se spominjamo svojih začetkov
Jana Lavtižar

23. 3. 2016 sem se v popoldanskem času peljala proti Bledu. Čajanka ob 17h. Kaj lahko pričakujem? Ob prihodu v
čudoviti ambient Hotela Astoria na Bledu prepoznam nekaj znanih obrazov, ki jih nisem videla že več kot 30 let ...
Torej 30 let je od tega, kar me je ta znani obraz medicinske sestre spomnil na odvzem krvi v splošni ambulanti. S
tisto malo žagico me je zbodla v prst in s slamico popila kri iz mojega prsta, tako je bilo to videti skozi oči
desetletnega otroka. Danes je ta medicinska sestra upokojena in prav nič strašna ni videti, spomini prikličejo
dogodke ... V drugem koncu prostora sem prepoznala tudi nekaj učiteljev iz Srednje zdravstvene šole na Jesenicah.

P
o uvodnem nagovoru in pozdravu predsednice
Alenke Bijol je besedo prevzela Jana Zupan. In tako
smo se začeli spominjati njihovih in svojih začetkov.

Besede so povedale veliko, slike so potrjevale, da je nji-
hova izpoved še kako resnična.
Zgodovinsko ozadje Klinike Golnik je predstavil Anže
Knific. Zvedeli smo, da so tam pred vojno za bolnike skr-
bele redovnice. Marija Vevar se je leta 1946 zaposlila na
Golniku in prav tako Đina Zupan, ki nam je povedala,
kako je iz Rovinja prišla na Golnik in ni znala govoriti
slovensko. O zgodovinskem ozadju Bolnišnice Begunje je
spregovorila Maruša Kovačič. Ker se je Dora Janc oprav-
ičila, nam je Jana Zupan povedala nekaj v njenem imenu.
V spominu mi je ostalo to, kako so tuširali paciente. Ose-
bje se je obleklo v kopalke in s pacienti stalo pod tušem.
Zanimiva izkušnja. 

Nadaljevala je Darja Anderle o zgodovini Zdravstvenega
doma Radovljica. Kar tri predstavnice pa so nam zaupale
svoje začetke dela tam. Marta Kavčič se je zaposlila tam
kot medicinska sestra v splošni ambulanti. Zelo slikovito
nam je opisala, kako so izvajali cepljenja na terenu. Svoje
delo je opravljala tudi v patronažni službi. Svojo pripoved
je zaključila s stavkom, da vse, kar je videla in doživela, je
bilo pozitivno za njeno osebno rast in dozorevanje. Dru-
ga pripovedovalka Anica Bajt je imela v svojih začetkih
dela neverjetne razmere. Povedala je, da je bila v tistem
času umrljivost dojenčkov 8 %. Na srečo je tedanja oblast
to prepoznala in so ustanovili referate za zaščito mater in
otrok. Obiske na domu so poleg medicinske sestre opravl-
jale tudi babice. Njen teren je bil zelo obsežen, saj je segal
od Podnarta do Rateč. Povedala je, da je to pri njenih
takrat 19-tih letih zmogla. Tretja pripovedovalka iz

Udeleženke čajanke
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Zdravstvenega doma Radovljica Marija Čop je bila za-
poslena v prej omenjeni posvetovalnici za otroke na
terenu. Povedala je, da so bile ritke dojenčkov zelo lepo
negovane in da so stare gospe (mame) priporočale, da se
ritka namaže s preprostim prekuhanim maslom. Da, tis-
tim, ki ga danes kot nekaj posebnega prav drago proda-
jajo. Nato sem jaz povedala nekaj o zgodovini Splošne
bolnišnice Jesenice. Bolnišnično zdravljenje je na Je-
senicah prisotno že 120 let. Prva bolnišnica je imela samo
18 postelj. Ob otvoritvi današnje bolnišnice je bilo v njej
120 postelj. Polona Košnjek je pripovedovala o svojih za-
četkih v bolnišnici. Delala je na otroškem oddelku, in sicer
s kirurškimi in internističnimi pacienti. Zaupala nam je, da
je bil dispanzer za otroke kar v gostilni. Povedala nam je,
kako je nekoč darovala kri na transfuziji in so jo takoj
naprej dali pacientu, ki jo je nujno potreboval. 
Zgodovinske besede o Srednji šoli Jesenice je povedala
Mojca Luznar. Ob prvem vpisu je bilo sprejetih le 38 med-
icinskih sester in prvi dve generaciji učencev sta se za-
poslili na Gorenjskem. Gospa Mira Jazbinšek, prva rav-
nateljica Srednje šole na Jesenicah, ki je letos prejela čast-
no priznanje občanke Občine Jesenice, je povedala nekaj
besed o tem, kako stroga je bila, a vendar ena redkih, ki je
v tistem času želela, da tudi dekleta, ki so v času šolanja
zanosila, končajo šolo in jim to tudi omogočila. Jih ni

izključila iz šole, kot so to naredili drugje. Jožica Brelih je
povedala, da je bila dijakinja prve generacije jeseniške
srednje šole. Razred je bil takrat velik približno 25 m².
Zvedeli smo, da so se na 1. aprila preselili v bolnišnico. Nji-
hovi prostori v bolnišnici so bili tako lepi, da so se po Je-
senicah širile govorice, da v primeru, ko prideš tja na iz-
vajanje prve pomoči, s seboj prineseš copate. Povedala
je, da so morali pri urah gospodinjstva ves čas čistiti pro-
store.
Svoje pripovedovanje o Bolnišnici za ginekologijo in
porodništvo Kranj je začela babica Andrejka Horžen in
nekaj je o zgodovini povedala Vesna Jenšterle, saj sta se
Polona Škofic in Draga Lavrič opravičili.
Imeli smo pravo čajanko, ob kateri smo se posladkali s pri-
jetnim presenečenjem, kremno rezino, saj smo bili na Ble-
du. Marsikatera beseda, ki je bila v tem popoldnevu
izrečena, je privabila solze v oči, solze sreče in če smo
iskreni tudi bolečine, ker vsaka zgodba je bila za tiste čase
huda izkušnja.
Delo ni bilo lahko, smo izvedeli iz njihovih začetkov.
Razmere so bile težke, a so zgodbe vseh prisotnih
pripovedovalcev dale čutiti, da so delali s srcem in dušo
ter, da bi danes izbrale isto pot, pot medicinske sestre.
Vsak, ki je bil na čajanki, je nekje v srcu začutil ponos, da
opravlja vrhunsko delo. �

Obujanje preteklosti
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Sekcija upokojenih medicinskih sester
vas vabi v torek, 17. maja 2016, na

strokovno srečanje in druženje po »KOROŠKI«
Odhod avtobusa ob 7. uri na parkirišču za avtobuse pod dvorano Tivoli in ob 7.10 uri z avtobusne posta-
je mestnega prometa (pred spomenikom R. Maistra na konju). 

Peljali se bomo v Jezersko dolino, ki je ograjena na vzhodu z vencem Savinjskih Alp. Planšarsko jezero, ki ima
obliko srca, so zajezili domačini v spomin na veliko ledeniško jezero. Pot nas bo vodila v Železno kapljo,
naselje na avstrijskem Koroškem, kjer živijo Koroški Slovenci. Na Poljanah pri Prevaljah si bomo ogledali
spominski park Svobode in miru. Na Poljani so se 15. 5. 1945 odvijali zadnji boji druge svetovne vojne na
slovenskih tleh. 
Obiskali bomo Dravograd, ki je prvič omenjen leta 1161 in Dvorec Bukovje, ki se nahaja med desnim bregom
Drave in kuliso Pohorja. V Libeličah se bomo seznanili o meji v času plebiscita in o kostnici iz 12. stoletja. Obiskali
bomo tudi Koroški dom starostnikov v Črnečah.
Naše druženje bomo zaključili ob koroški hrani in nato pot nadaljevali proti domu.
Prispevek člane DMSBZT znaša 20 € in za nečlane 25 €.
Obvezno imejte s seboj potni list ali osebno izkaznico.
Prijave: do zasedbe mest v avtobusu sprejema ga. Olga Koblar, GSM 031 495 456 
v sredo, 11. 5. 2016, med 16. In 18. uro, oziroma takoj. 
Možna predčasna prijava: Irma Kiprijanović 041 754 695 (med 9. – 15. uro).

Vljudno vabljeni
Predsednica Predsednica

Sekcije upokojenih medicinskih sester: DMSDBZT Ljubljana: 
Olga Koblar Đurđa Sima

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Sekcija upokojenih medicinskih sester
vas vabi v četrtek, 2. junija 2016, na

strokovno srečanje in druženje v VARAŽDIN
Odhod avtobusa ob 6.30 uri na parkirišču za avtobuse pod dvorano Tivoli in ob 6.40 uri z avtobusne
postaje mestnega prometa (pred spomenikom R. Maistra na konju).
Obiskali bomo mesto Varaždin na severu Hrvaške, ki leži ob reki Dravi in je središče Varaždinske županije. Pre-
bivalci Varaždina so najbolj ponosni na zgodovinski stari Grad, ob katerem se nahajajo palače, cerkve in sa-
mostani iz obdobja baroka, secesije, rokokoja. Varaždin ima eno najstarejših evropskih mestnih hiš, znameni-
to gledališče in pokopališče, ki je bilo ustanovljeno leta 1773. Urejati ga je začel Herman Haller leta
1905, ko so posadili 7000 cipres, javorjev, jesenov, bukev, zelenik, magnolij in brez. Grmovnice so oblikovane
v geometrijsko pravilna telesa, pregrade in loke po vzoru francoskega parka Versailles in pokopališče je ču-
dovit spomenik vrtne arhitekture. Najdragocenejša sta spomenik “Angel smrti” in grobnica – spomenik
Vatroslava Jogića, ki sta vsak dan okrašena s svežimi rožami.
Obiskali in ogledali si bomo tudi Očesni oddelek bolnišnice v Varaždinu.
Na poti domov se bomo ustavili za pozno kosilo in druženje. Pot je nekoliko daljša, zato predvidevamo
prihod v Ljubljano okoli 22. ure.
Obvezno imejte s seboj potni list ali osebno izkaznico.
Prispevek člane DMSBZT znaša 25 € in za nečlane 30 €. 
Prijave: do zasedbe mest v avtobusu sprejema ga. Olga Koblar, GSM 031 495 456 v četrtek, 26. 5. 2016, med
16. in 18. uro. 
Možna predčasna prijava: Irma Kiprijanović 041 754 695 (med 9. in 15. uro).

Vljudno vabljeni
Predsednica Predsednica

Sekcije upokojenih medicinskih sester: DMSDBZT Ljubljana: 
Olga Koblar Đurđa Sima
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
v sodelovanju s
Kulturno - umetniškim društvom Univerzitetnega Kliničnega centra in
Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher
vas OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER – 12. MAJU vabi na odprtje 

likovne razstave s kulturno prireditvijo
v torek, 10. maja 2016, ob 16.30 uri
v galerijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Svoja dela bodo razstavljale članice likovne dejavnosti DMSBZT Ljubljana z mentorico v Dolenčevi galeriji
V Taborjevi galeriji bodo razstavljale klekljarice DMSBZT Ljubljana

Prireditev bo povezovala Ana Strauch

PRISRČNO VABLJENI

Za likovno dejavnost DMSBZT Ljubljana Podpredsednica društva DMSBZT Ljubljana 
Majda Jarem Brunšek za področje interesnih dejavnosti     

Nada Sirnik 

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima

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

odkrivanje sebe
Delavnica bo v petek, 17. junija 2016,
z začetkom ob 16. uri v društvenih prostorih na Poljanski cesti 14 v Ljubljani.

Vodila jo bo gospa Anjuša Dolenc, ki vas vabi z besedami:

Največji izziv v življenju je odkrivanje tega, kdo si. (NN)
Na delavnici bomo stopili na pot samo – spoznavanja. Osvetlili bomo večno prisotno vprašanje: Kdo sem in
kaj me določa, da sem takšen/-na, kot sem?
To pa je poglavitno pri lažjem razumevanju in sprejemanju sebe, drugih ljudi in različnih življenjskih dogod-
kov. S tem pridobivamo moč za morebitne potrebne spremembe v svojem odnosu do življenja. 
Z drugačnim odzivanjem na situacije v življenju postanemo bolj zadovoljni s seboj, drugimi, imamo kvalitet-
nejše medsebojne odnose, dobro zdravje …
Na delavnici bomo uporabili prvine astrologije, karmične diagnostike, praktičnih vaj in meditacije. 
Nekaj časa bomo namenili tudi kratkim individualnim posvetom.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest (30) 
• preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana
• na tel. številko: 041 754 695 (ga. Irma Kiprijanović)
• prispevek za člane DMSBZT Ljubljana znaša 10 €, za člane ZZBN 15 €, za nečlane 30 €.

Za komplementarno in naravno Predsednica DMSBZT Ljubljana
zdravilstvo v  zdravstveni negi pri DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Nada Sirnik
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UTRIP V LETU 2016
Utrip bo leta 2016 izšel še petkrat:

• junija (izide dvojna številka junij/julij)
• avgusta (izide dvojna številka

avgust/september)
• oktobra
• novembra
• decembra

Strokovno srečanje, spoznavanje Vipavske doline in druženje
Marija Filipič

Kot čebele v čebelnjaku smo z medsebojnim čebljanjem članice Sekcije upokojenih medicinskih sester DMSBZT
Ljubljana začele avtobusno vožnjo iz Ljubljane proti Vipavski dolini. Kljub dežju je bilo naše razpoloženje zelo
dobro.

P
o pozdravu predsednice gospe Olge Koblar in
napovedi dejavnosti smo potovanje spremljali še z
večjim zanimanjem. Gospod Boris Sima je še dodat-

no poudarjal mimoidoče posebnosti. V Vipavi smo najprej
obiskali CIRIUS – vzgojno varstveni center otrok do 26 let
starosti. Center vsebuje še izobraževanje otrok, rehabil-
itacijo in delovno usposabljanje od vrtca pa do končane
osnovne šole. Temu programu je priključen tudi zavod v
Stari Gori. Otroka, ki ima več razvojnih težav, spremlja in
usposablja široka skupina strokovnjakov. Z osebnim
pristopom se približajo uporabniku na najustreznejši
način, tako, da mu spodbudijo učenje in usposabljanje
tam, kjer so težave in razvijajo občutek napredka, uspeha
in zadovoljstva. Za boljše in lažje izvajanje programa so
zgradili še terapevtski bazen, prilagojeno igrišče in pros-
tor za THERASUIT terapijo s senzorsko sobo. S to terapijo
otrok pridobiva mišično moč, izboljša ravnotežje in
gibljivost telesa. Z ogledom posameznih oddelkov zavo-
da smo se popolnoma prepričali, kako se osebje v svojem
delu trudi in vsaka malenkost v napredku zmanjševanja
otrokovih težav veliko pomeni.
Za boljše spoznavanje zgornje in spodnje Vipavske doline
smo si nato ogledali 15- minutni film. Rodovitna in vi-
norodna Vipavska zemlja je privabila človeka že v času
pred našim štetjem. Tudi naravne lepote privabijo
današnjega obiskovalca. Reka Vipava ima sedem izvirov,
najmočnejša pa sta izvir Podskala in Podfarovž. Številni
mostički in brvi še polepšajo videz kraja. Posebnost mes-
ta je Lanthierjev grad s še vedno zelo lepim parkom, Ke-
betova hiša z zbirko starin, ki jih zbirajo domačini in s tem
preprečijo njihov propad, pokopališče z obeležji pre-
minulih vojakov iz prve svetovne vojne in dva sarkofaga.
Raziskovalec, egiptolog in tudi generalni konzul Anton
Lavrin ju je dal prepeljati iz Egipta. Sarkofaga izvirata iz
časov 2450 let pred našim štetjem in v Vipavi služita kot
zadnje počivališče Lavrinove družine.
Nadaljevali smo z ogledom Vipavskega Križa, ki je bil
nekoč mesto in sodi med najlepši kulturni spomenik v
Sloveniji. Grad s štirimi stolpi in obzidjem, ki je varoval
pred napadi Turkov, sega v 13. stoletje. Dve stoletji kas-
neje je bil zgrajen kapucinski samostan, kjer je živel tudi
Janez Svetokriški. Ljudje so se tu počutili varni, zato so na
obzidja dodajali dodatne zidove s strehami. Nastajali so
domovi. Vendar so zaradi nevarnosti požarov morali
nekatere domove prezidati, zato je prvotnih gotskih stavb
ostalo le malo. V samostanu hranijo bogato zbirko knjig –
bukvarno. Bukve se imenujejo knjige s platnicami iz
bukovega lesa. Samostanska in župnijska cerkev sta po
svoji vsebini zgodovinsko umetniški zaradi glavnega
oltarja iz marmorja, številnih slik in štukatur. Tudi Primož
Trubar je bil pridigar v Križu. Zgradbe v Vipavskem Križu

so spomeniško zaščitene, zato je celotno naselje en sam
spomenik. Tudi Napoleon je potoval s svojo vojsko skozi
Vipavski Križ. Krogla, vzidana v zid hiše, spominja na ta
dogodek. V preteklosti je pomanjkanje vode v tem okolju
povzročalo največji problem, zato so gospodarji gradili
globoke in široke vodnjake. Ko smo se sprehodili po Križu
z vodičem, smo spoznali zgodovino kraja, pa tudi sedan-
jost. Zaključili smo v grajskem podzemlju ob pokušini
lokalne vinorodne kapljice.
Prenehalo je deževati. Posijalo je sonce in nas ogrelo.
V kraju Slap pri Vipavi je bil naš končni cilj. V hiši, nekoč
Lantierjevi pristavi, je danes turistična kmetija z restavraci-
jo. Domačija na Majeriji je imenovana kot kulturni
spomenik, zato ob prevzemu poslopja in zemljišča, zu-
nanjosti niso smeli spreminjati. Seveda je čas naredil svo-
je. Poslopje je bilo v zelo slabem stanju. Z mnogo dela, fi-
nančnega vložka in močne volje sta lastnika uredila no-
tranjost poslopja in ob stavbi v zemlji apartmajske pros-
tore imenovane po zeliščih, ki so posajeni nad apartmaji.
Med gredicami so naredili stropno zasteklitev, ki
razsvetljuje bivalne prostore v globini. Sveža zelišča iz do-
mačega vrta so bistvo kulinarične ponudbe. Tudi mi smo
del te ponudbe okusili, kar nam je bilo zelo všeč. Z izred-
no lepim doživetjem, ob dobri hrani, čudovitimi pogledi
na Kraški rob in drugo okolico ter obilo novih spoznanj,
smo srečni zapustili kraj. 
Težko je vse opisati. Treba je videti.
Hvaležni smo organizatorjem, še posebej pa gospe Mar-
ti Prokopovič, ki je Vipavka in nam je ogled teh znameni-
tosti še posebej priporočila. �
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Spoznavanje ljubljanskih znamenitosti
Marija Filipič

Hodimo naokrog, pa ne vidimo ali hodimo in vidimo, a ne vemo, kaj gledamo. Največkrat pa hitimo in določene
znamenitosti zbežijo mimo nas, zato jih spregledamo. Zato smo si upokojene medicinske sestre, združene v Sekciji
upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana, zadale nalogo, da si bomo vzele čas in znamenitosti mesta
Ljubljane spoznavale postopoma s pomočjo strokovnih poznavalcev. Kar nekaj področij Ljubljane smo si že
ogledale. Danes pa je bil v načrtu ogled pravoslavne in evangeličanske cerkve ter nadzemni in podzemni del
Ajdovščine.

Z
brane v zelo lepem številu na Prešernovi cesti nas je
sprejela in pozdravila gospa Olga Koblar, predsednica
upokojenih medicinskih sester. Seznanila nas je o

bivšem Jakopičevem paviljonu. To je bila prva namensko
zgrajena razstavna galerija pri vhodu v park Tivoli. Potem
so zgodovinska dogajanja močno zaznamovale obstoj
razstavnega ateljeja pa tudi slikarske šole. Z gradnjo
železnice je bil objekt popolnoma porušen in nanj spom-
inja le skromen Jakopičev spomenik.
Potem smo s pravoslavnim župnikom vstopili v cerkev, ki
je bila ustanovljena že leta 1921, šele leta 2005 pa
dokončno posvečena v Ciril Metodovo Srbsko
pravoslavno cerkev. Notranjost cerkve je izjemna. Nav-
dušila nas je čudovita arhitektura in prekrasne freske ter
največja in najlepša zbirka umetnin v Evropi. Seveda izje-
ma so samostani v Srbiji in Makedoniji. Ob predstavljan-
ju pravoslavnega verstva so nas najbolj zanimali vzroki za
odstop od krščanske vere in razlike med verama. Največ-
ja posebnost v cerkvi je zagotovo rezbarska umetnina
Ikonostas, kamor sme vstopati le duhovnik. Prav obred
vstopa in izstopa duhovnika iz skritega svetišča da obre-
du še posebno vrednost. Tudi okolica cerkve ima zelo lepo
vzdrževan park, župnišče in kulturno pastoralni center v
Ljubljani.
Nadaljevali smo s spoznavanjem evangeličanske cerkve,
ki je le malo stran in lahko dosegljiva. Cerkev se imenuje
po Primožu Trubarju, našem znanem reformatorju. Javna
zbiranja vernikov evangeličanov so bila v preteklosti ne-
dovoljena, zatirana, zato so se verniki srečevali na do-
movih, pa tudi tam so jih preganjali. Šele po letu 1953 so
se lahko verniki javno sestajali v cerkvi. Takrat se je v Ljubl-
jano priselilo več Prekmurcev, opravljali so različna dela,
največkrat različna obrtniška, pa tudi širili protestantsko
vero. Ob cerkvi je več objektov; od otroškega vrtca, šole,
oddelka Hospic, pa drugih humanitarnih prostorov. Tudi
azilanti so pri njih oskrbljeni. Celotno delovanje je osno-
vano na pomoči sočloveku. Notranjost cerkve je lepa,
skromna, lahko bi rekli celo revna. Zaznamuje jih sveže
rezano cvetje in prave sveče, ki gorijo in izgorevajo kot
človeško življenje. Tudi tu so nas zanimale razlike od
krščanske vere. Škof Geza Filo je v svoji preproščini
odgovoril na številna vprašanja. Poudaril pa je pomen le-
ta 2017, ko bodo evangeličani obeležili 500-letnico, od-
kar je Martin Luther zbral čez 90 razlogov nestrinjanja s
krščansko vero in s tem tudi začetkom delovanja refor-
matorjev. Tudi v Sloveniji bomo imeli pomembne razloge
za praznovanje glede na izid prevoda Dalmatinove Bibli-

je in Trubarjeve Cerkvene Ordinge. To je pravzaprav temelj
za proti reformacijsko delovanje pri nas.
Na območju Ljubljanske Ajdovščine smo se spomnili na
zgodovinsko pomembnost Ajdovskega samostana, kjer
je cesar Jožef 2. ukinil samostan Avguštincev in dal us-
tanoviti prvo civilno zdravstveno ustanovo. Primerna ure-
jenost prostora, lep vrt in svež zrak iz Kamniških planin so
še posebej prispevali k ureditvi internističnega, kirurškega
in dermatološkega oddelka. Vodili so ga usmiljeni bratje
iz Trsta. Leta1890 so začeli z gradnjo današnje bolnišnice
za duševne bolezni. Otroke so preselili na Streliško ulico in
postopoma so preselili še druge veje zdravstvene de-
javnosti. Tudi močan potres v Ljubljani je močno obliko-
val namembnost tega področja.
V podhodu Ajdovščine smo si ogledali Picassojevo razs-
tavo z najpogostejšimi slikami iz umetnikovega ustvar-
janja iz različnih obdobij njegovega življenja. Za boljše
razumevanje njegovih del: grafik, keramike in plakatov je
poskrbela strokovna poznavalka. Še posebno pozornost
je pritegnil plakat za Bitko na Neretvi, za katerega je umet-
nik domnevno zaslužil 15 litrov jugoslovanskega vina.
Z močnimi občutki smo odšli v restavracijo Skriti kot, kjer
smo imele priložnost obnoviti današnja spoznanja in pri-
dobitve. Tudi ta Skriti kot je poln starinske opreme in star-
ih slik, ki spominjajo na dogodke – bilo je nekoč. �

Pravoslavna cerkev sv. Cirila in Metoda
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TEMA SREČANJA

ZA DOBRO LEDVIC - EDUKACIJA
BOLNIKOV S KRONIČNO
LEDVIČNO BOLEZNIJO

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Sobota, 7. 5. 2016, Hotel Four Points by
Sheraton/Mons, Ljubljana.

Program izobraževanja

Program strokovnega srečanja bo objavljen na
spletni strani Zbornice – Zveze, nefrološkega
društva http://www.nephro-slovenia.si/ in
spletni stani nefrološke sekcije www.nefroloska-
sekcija.com.     

Organizator

Slovensko nefrološko društvo – Slovensko
zdravniško društvo in Zbornica – Zveza,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Brez kotizacije.

Licenčne in pedagoške točke

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Strokovni program je v postopku licenčnega
vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj in
vrednotenja za pedagoške točke pri Zbornici -
Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

Prijave: obvezna prijava preko E- prijavnice na
spletni strani Zbornice – Zveze ali na: 
info@nefroloska-sekcija.com, najkasneje do 5. 5.
2016.
Organizator si dopušča možnost spremembe

programa.

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MAJU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 19. 5. 2016 ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

ŠOLA ZA PACIENTE OBOLELE ZA LUSKAVICO IN
NJIHOVE SVOJCE
Mag. asis. Pij Marko, dr. med., spec.
dermatovenerolog
Zdenka Špindler, dipl. m. s., spec. klin. dietetike

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 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 SREČANJE Z NASLOVOM
ODGOVORNOST MANAGEMENTA ZA
SPREMEMBE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 26. maj 2016, M Hotel, Ljubljana
Registracija udeležencev med 8. in 9. uro

Program izobraževanja

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

Organizator

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

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV znaša 95 eur, za nečlane
Zbornice - Zveze 190 eur. Kotizacijo poravnate na
transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-
0258761480, sklic na 00 0229 26052016 s
pripisom za Sekcijo medicinskih sester v
managementu, ki je odprt pri NLB d.d.,
poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Licenčne in pedagoške točke

Program strokovnega srečanja je vložen za
licenčno vrednotenje in vpis v evidenco
strokovnih izobraževanj.

Dodatne informacije in prijava

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-
prijavnice Zbornice - Zveze. Dodatne informacije
dobite pri ge. Suzani Majcen Dvoršak po
elektronski pošti: suzana.md@gmail.com



TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA V DOMOVIH ZA
STAREJŠE OBČANE 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 27. 5. 2016
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8.30 uri
Registracija udeležencev od 8. do 8.30 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Seminar  je namenjen  bolničarjem in ostalim
članom negovalnega tima. Kotizacija z DDV-jem
je 20 € in se plača po izstavljenem računu.  

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si 
(plačnika/zavod, davčna številka)  do 22. 5 2016,
oziroma do zasedenosti mest (30). Dodatne
informacije:I rma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail..

TEMA SREČANJA

30. OBLETNICA ZDRAVLJENJA S
HEMODIALIZO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI
TRBOVLJE.

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

28. 5. 2016,Delavski dom Zagorje, 
Zagorje ob Savi.

Program izobraževanja

Program strokovnega srečanja bo objavljen na
spletni strani Zbornice – Zveze in na spletni
strani nefrološke sekcije info@nefroloska-
sekcija.com. 

Organizator

Slovensko nefrološko društvo, Zbornica – Zveza,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji,
Splošna bolnišnica Trbovlje.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Brez kotizacije.

Licenčne in pedagoške točke

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Strokovni program je v postopku licenčnega
vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj in
vrednotenja za pedagoške točke pri Zbornici –
Zvezi.

Dodatne informacije in prijava
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico
Zbornice – Zveze, če ste član Zbornice – Zveze in
številko licence.
Prijave: obvezna prijava preko E- prijavnice na
spletni strani Zbornice – Zveze ali na: 
info@nefroloska-sekcija.com, najkasneje do 27.
5. 2016.

TEMA SREČANJA

SPOZNAJMO TERAPIJO S POMOČJO
ŽIVALI 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 10. 6. 2016, Ljubljana
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 16. uri
Registracija udeležencev med 15.45 in 16. uro

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacije za člane DMSZT Ljubljana ni.
Za člane  ZZBN znaša 10 €, za nečlane 20 € in se
plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

Licenčne in pedagoške točke

Program izobraževanja je v postopku za
pridobitev pedagoških in licenčnih točk na
Zbornici – Zvezi.

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 5. 6. 2016,
oziroma do zasedenosti mest.  Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

11. SLOVENSKI OFTALMOLOŠKI
KONGRES Z MEDNARODNO UDELEŽBO
- PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE.

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

10. 6. 2016, Portorož, Kongresni center Portus -
Life Class - dvorana Amerigo Vespucci, hotel
Slovenija, registracija od 8. do 8.30.

Program izobraževanja

Program strokovnega seminarja je objavljen na
spletni strani Zbornice – Zveze ali dosegljiv na e-
naslovu: lucijagrudnik@gmail.com

Organizator
Združenje oftalmologov Slovenije,  Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v oftalmologiji
Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Brez kotizacije, 
število udeležencev omejeno na 150 

Licenčne in pedagoške točke

Strokovni seminar je v postopku za pridobitev
licenčnih in pedagoških točk. 

Dodatne informacije in prijava

Prijava je možna z e-prijavo preko spletne strani
Z - Z. Prijave sprejemamo do 3. 6. 2016, oz. do
zasedbe prostih mest. Ostale informacije dobite
na tel. 040-866-525.     

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

Petek in sobota, 20. in 21. maj 2016, Zreče
Kongresni center, Terme Zreče, Cesta na Roglo 15
Registracija  7.30 - 8.30
začetek seminarja ob 8.30
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico za
elektronsko registracijo.

Program izobraževanja

Program strokovnega seminarja je objavljen na
spletni strani Zbornice – Zveze
www.zbornica-zveza.si.  

Organizator

Zbornica – Zveza
Sekcija medicinski sester in zdravstvenih
tehnikov v kirurgiji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV znaša 320 EUR (članom, ki
imajo poravnane članske obveznosti, se prizna
50 % popust). Kotizacijo nakažete na
transakcijski račun TTR ZZBNS-ZDMSBZT  št.
02015-0258761480, sklic na št.00 0212-
21052016, s pripisom za Sekcijo medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji. 

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

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


