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Dr. Judith Shamian na obisku 
Ksenija Pirš

Zgovorno sporočilo, ki nagovarja iz zapisa »Global Strategy on Human Resources for
Health« Mednarodnega sveta medicinskih sester (International Council of Nurses -
ICN), kamor se preko Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
vključujemo tudi slovenske medicinske sestre in zdravstveni tehniki, je bilo osrednja
tema obiska predsednice te organizacije, dr. Judith Shamian, 7. in 8. oktobra letos pri
nas.

Dr. Judith Shamian predstavlja organizacijo, ki združuje 16 milijonov medicinskih
sester iz celega sveta. Je mednarodni glas zdravstvene nege, saj ICN s svojim
delovanjem pomembno vpliva na globalne zdravstvene politike, promocijo strokovnega
napredka medicinskih sester, spoštovanje poklica, poklicnih kompetenc in ustreznega
delovnega okolja ter tako prispeva k zagotavljanju kakovostne zdravstvene nege. Zato je
bil najvišji obisk na področju zdravstvene nege v Sloveniji doslej za nas izjemna priložnost
in veliko priznanje našemu skupnemu delu. 
Srečanje z dr. Judith Shamian je bilo že ob prihodu izjemno, saj nas je navdihnila s svojo
osebnostjo, posebno energijo, osredotočenostjo in izostrenim pogledom, ki nas je v
pogovoru usmerjal h konkretnim in jasnim obojestranskim sporočilom. Predsednica
Zbornice – Zveze Darinka Klemenc je v začetku srečanja z njo predstavila delovanje
organizacije ter njeno vlogo na področju zdravstvene in babiške nege v Sloveniji,
aktivnosti na področju zakonodaje ter vključevanje v odločanje v zdravstvu, prizadevanja
za Zakon o zdravstveni negi, področje izobraževanja in aktivnosti, ki so potrebne za
uskladitev področja z Evropsko direktivo za regulirane poklice, sodelovanje pri
prizadevanjih na področju t. i. Kadrovskih standardov in normativov v stroki, področje
javnih pooblastil, t. j. registra, licenc in strokovnih presoj s svetovanjem, pomen področja
specializacij v zdravstveni negi in mnoge druge izzive, s katerimi se stroka sooča v državi.  
Gostjo smo na srečanje z ministrico za zdravje Republike Slovenije Milojko Kolar
Celarc in njenimi sodelavci na ministrstvu pospremili mag. Peter Požun, član borda ICN,
državni svetnik za področje zdravstva in predsednik Komisije Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Darinka Klemenc, predsednica in Monika Ažman,
izvršna direktorica Zbornice – Zveze ter Ksenija Pirš, koordinatorica regijskih strokovnih
društev pri Zbornici – Zvezi.
Ministrica je na obisku izkazala interes za informacije v zvezi z izobraževanjem
medicinskih sester, kadrovskimi standardi in normativi (patient – nurse ratio) in
stanjem zdravstvenega sistema v Kanadi, od koder dr. Shamian prihaja in kjer je
profesionalno delovala na različnih ravneh zdravstvenega varstva, v zvezi z vprašanji
privatizacije znotraj sistema, zakonodajno ureditvijo ter za informacije o procesu
prenove izobraževanja oziroma o možni nadgradnji izobrazbe »nurse assistant« - tehnik
zdravstvene nege, »registered nurse« - diplomirana medicinska sestra. Ministrica je
predstavila tudi rezultate poganjaj s sindikati, s katerimi je pred našim obiskom govorila
prav o kadrovskih standardih in normativih. 
V odgovorih na vprašanja ministrice je dr. Shamian poudarila pomen izobrazbe in
strokovne usposobljenosti zaposlenih v zdravstveni negi pri zagotavljanju primerne
zdravstvene oskrbe prebivalcem države in odgovornost vlade pri zagotavljanju teh pravic
državljanom.
Na dokazih številnih raziskav v svetu je podprla potrebo po visoko usposobljenih
zaposlenih, in spoznanje, da eksperta definirajo tako strokovno znanje kot izkušnje in
ne samo eno ali drugo. Opisala je nekaj primerov iz svoje bogate prakse ter poudarila
srednjeročno in dolgoročno zmanjševanje stroškov in učinkovitost, kakovost in varnost
tako z vidika posamezne zdravstvene ustanove kot z vidika zdravstvenega sistema, ki so
pogojeni s strokovno izobrazbo, izkušnjami ter vseživljenjskim učenjem zaposlenih.
Spregovorila je tudi o različnih modelih za dvig izobrazbene ravni srednjih medicinskih
sester, tehnikov zdravstvene nege, v skladu z evropsko zakonodajo in možnostmi za
pridobivanje finančnih sredstev iz evropskih denarnih skladov. Poudarila je vlogo ICN in



5UTRIP November 2015

UVODNIK

njenih ekspertov v procesu nadgradnje izobraževalnega sistema v državi ter njihovo
podporo in pomoč.
V zvezi z zakonodajo na področju zdravstva je dr. Shamian povedala, da se zakonske
ureditve področja zdravstvene nege razlikujejo glede na ureditve sistemov v
posameznih državah, vendar je poudarila, da je izjemnega pomena, da je področje
zdravstvene nege zakonsko opredeljeno tako, da jasno določa izobraževanje, kompetence,
regulacijo, nadzor in presojo ter ravnanje ob kršitvah.
Glede procesa privatizacije v zdravstvu ter pomena javnega zdravstva je bila jasna: »ne
poznam relevantne znanstvene raziskave, ki bi potrjevala prednost zasebnega zdravstvenega
sistema pred javnim«. Znotraj sistema so medicinske sestre ključne za doseganje takšnih
izidov zdravljenja, ki prispevajo k čim boljši, optimalni obravnavi pacientov in so
pomemben steber pri zagotavljanju enake dostopnosti državljanov do teh storitev.
Pri vprašanju razmerij med javnim in zasebnim v okviru zdravstvenega varstva je
poudarila, da je treba jasno ločevati med javnim in zasebnim načinom financiranja
zdravstvenega sistema in javnim in zasebnim načinom izvajanja zdravstvenega sistema.
Dokazano je, da najboljše deluje sistem, ki je tako javno financiran kot javno izvajan, zato
ne priporoča usmerjanja v privatizacijo zdravstva. S pritiski po privatizaciji
zdravstvenega sistema ima veliko izkušenj, saj se s tem že dolga leta soočajo v Kanadi, med
drugim tudi zaradi bližine Združenih držav Amerike, kjer prevladujeta sistem zasebnega
financiranja in zasebnega izvajanja zdravstvenega varstva. 
Posebej je poudarila vlogo ICN pri pripravi in sprejemanju Globalne strategije o človeških
virih za zdravje 2030, »WHO Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce
2030«, ki jo bodo na Generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) januarja
2016 v Ženevi sprejemali ministri za zdravje. 
Ministrica za zdravje je izrazila podporo omenjenemu dokumentu.
Po obisku pri ministrici za zdravje je sledilo srečanje z mnenjskimi voditelji zdravstvene
in babiške nege v Sloveniji. Prisotni člani Upravnega odbora Zbornice – Zveze,
predsednica Častnega razsodišča, predsedniki regijskih strokovnih društev in strokovnih
sekcij, člani Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za
zdravje, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi, nekateri dekani zdravstvenih
šol in fakultet in predstavniki managementa v zdravstveni negi in drugi smo prisluhnili
uvodni predstavitvi dr. Shamian, »ICN Project – WHO Human Resources for Heath (HRH) –
Global Strategy – Workforce 2030«. 
V predstavitvi »The Nursing Profession of Today and Tomorrow« je med drugim poudarila
nujnost krepitve kadrovskih virov v zdravstveni negi, pomen izobraževanja
medicinskih sester, ki ga izpostavlja kot ključnega za varnost pacientov ter nujnost
sodelovanja stroke zdravstvene in babiške nege pri uvajanju potrebnih sistemskih
sprememb v zdravstvu. 
V marsičem je bilo vredno iskati iztočnice za naše vsakdanje delo: »Practice, Education,
Management/ Leadership, Research, Policy«, zato vabljeni k prebiranju njenih sporočil na
http://www.zbornica-zveza.si/sl/sporocila-predsednice-icn-dr-judith-shamian-ob-obisku-
v-sloveniji
Naslednji dan, 8. oktobra je sledilo srečanje s predsednikom Državnega sveta, Mitjo
Bervarjem, predsednikom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,
mag. Petrom Požunom ter podpredsednikom, Tomažem Horvatom. S strani Zbornice
– Zveze so se srečanja udeležile Darinka Klemenc in Monika Ažman, delegaciji se je
pridružila Đurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana. 

Od leve proti desni: Đurđa Sima, mag. Peter Požun, dr. Judith Shamian, Mitja Bervar, Darinka Klemenc in Monika Ažman
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Predsednik Državnega sveta je predstavil sestavo parlamentarnega sistema v Sloveniji in
Državnega sveta kot drugega doma parlamenta. Poudaril je pomen zdravja, tako z vidika
posameznika kot celotne družbe in izrazil spoštovanje delu in naporom dr. Judith
Shamian. 
Dr. Judith Shamian je poudarila, da je po njenih opažanjih Slovenija na področju zdravstva
v zadnjih dvajsetih letih precej napredovala, da pa je odprtih še nekaj področij, na katerih
bi se lahko stanje še izboljšalo. Pri tem je kot ključno vrzel v slovenski ureditvi
zdravstvenega varstva poudarila zakonodajno vrzel s področja zdravstvene in
babiške nege. Opozorila je, da se delo medicinskih sester in drugih poklicev v zdravstveni
negi ne dotika samo nujne pomoči in dela v bolnišnicah, ampak zajema tudi druga
področja dela izven bolnišnic. Poudarila je, da bi na podlagi sprejema omenjenega
posebnega zakona največ pridobili pacienti, državljani, prav tako pa bi sistem užival več
zaupanja, saj bi bilo zelo jasno, kakšna so področja dela, naloge, cilji in standardi poklicev
v dejavnosti ter zahtevana kakovost dela.
Kot pomemben element je izpostavila tudi izobraževalni sistem, ki je pogosto usmerjen
v izobraževanje kadrov za delo v bolnišnicah, manj pa v druga znanja, ki so prav tako
pomembna za posamezna področja dela medicinskih sester. Na podlagi raziskav in
prakse ugotavlja, da dovolj veliko število registriranih in reguliranih medicinskih sester v
posamezni državi vpliva na znižanje stopnje smrtnosti med pacienti in več znanj, kot
imajo medicinske sestre s področja klinične presoje ter raznolikih specifičnih področij
zdravstvene nege, bolj je njihovo delo kakovostno in pozitivno učinkuje na sistem
zdravstvenega varstva. 
Izrazila je zadovoljstvo, ker je slovenska ministrica za zdravje v pogovoru z njo izrazila
podporo Globalni strategiji o človeških virih za zdravje 2030, katere namen je nuditi
podporo Svetovni zdravstveni organizaciji, državam članicam in partnerjem na
globalnem, regionalnem in državnem nivoju pri soočanju z izzivi zaposlenosti v
zdravstvu, povezano z zagotavljanjem univerzalnega, globalnega zdravstvenega varstva. 
Ob koncu srečanja je poudarila veliko odgovornost politike za sprejemanje posameznih
odločitev na področju zdravstva in velik pomen zagotavljanja dovolj visoke stopnje
financiranja zdravstva iz javnih sredstev. Hkrati je izrazila željo, da bi Državni svet
podprl napore slovenskih medicinskih sester pri zadanih ciljih, tako preko zakonodajnega
postopka kot tudi na druge načine. 
Ob koncu pogovora je predsednik Državnega sveta ponovno poudaril podporo
Državnega sveta vsem spremembam zdravstvenega sistema, ki lahko pripomorejo k
zagotavljanju boljšega zdravja in zdravstvene oskrbe za državljanke in državljane
Slovenije. Izrazil je zadovoljstvo z ugotovitvijo, da je v zadnjih letih mogoče v javnosti
pogosto zaznati številne aktivnosti tako Zbornice - Zveze kot sindikatov na področju
zdravstvene nege, kar predstavlja dobro protiutež do sedaj mogoče bolj slišanim ali
prevladujočim interesom zdravnikov.
Po njegovem mnenju je nujno potrebno zaščititi javno šolstvo, zdravstvo, zagotoviti
integracijo kulture v vse pore družbenega življenja in v tem okviru najti skupno
ravnotežje z interesi gospodarstva. Sam zdravje posameznika povezuje tako s kulturo
gibanja kot kakovostjo življenja nasploh. 
Obisk se je nadaljeval na Hrvaškem, kjer se je dr. Judith Shamian v Zagrebu srečala z
vodstvi Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) in Hrvatske komore
medicinskih sestara (HKMS). Nato se je 9. oktobra v Opatiji udeležila 5. Kongresa
HUMS »Sestrinstvo bez granica«, kjer je uvodoma predstavila prispevek »Nursing
without limits«.
Njena pot se je nadaljevala na regionalno srečanje (Summit Region 3), kjer se je 10.
oktobra srečala z vodstvi in predstavniki nacionalnih združenj Hrvaške, Srbije, Slovenije,
Makedonije ter Črne gore. Sledila so bilateralana srečanja, kjer sta se dr. Judith Shamian in
mag. Peter Požun srečala s predstavniki združenj Republike Srbske, Bosne in Hercegovine
in Kantona Brčko. Regionalno potovanje predsednice ICN je zaključilo srečanje s
predstavnico Zbornice zdravstvene nege Kosova.
Tisti, ki smo imeli priložnost spoznati dr. Judith Shamian, smo bogatejši za izkušnjo, ki na
poseben način poudarja vrednost poklica medicinske sestre ter članstva v lastnem
nacionalnem združenju, Zbornici – Zvezi. »Globalni glas« medicinskih sester je govorica,
ki se zrcali v vrednotah, ki se po njenem izročilu izražajo v solidarnosti, socialni pravičnosti,
odgovornosti, inovativnosti in vizionarskem voditeljstvu, v odnosu do poklica in družbe
nasploh. �

Po poročilu dr. Judith Shamian in mag. Petra Požuna s srečanja v regiji povzela Ksenija Pirš



47UTRIP November 2015

IZ DRUŠTEV

Kronična rana – izziv današnjega časa
Jasmina Kröpfl, Tanja Ribič Vidovič

DMSBZT Ptuj – Ormož je v sodelovanju s Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj organiziralo 21. 9. 2015 v
bolnišnici strokovno srečanje o zdravljenju in zdravstveni negi pacientov s kroničnimi ranami.

N
a strokovnem srečanju je kot gostujoči predavatelj
sodeloval prim. Ciril Triller, dr. med. spec., s preda-
vanjem Kronična rana- izziv za zdravljenje. Druga pre-

davanja so pripravili člani Delovne skupine za oskrbo kro-
nične rane dr. Jožeta Potrča Ptuj. Predavanja je bilo zelo
dobro obiskano, tako s strani članov Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož, kot
tudi s strani zdravnikov iz Ptujsko-ormoškega področja.
Z uvodnim predavanjem je prim. Ciril Triller, dr. med.
spec., pogledal v zgodovino in predstavil začetke sod-
obnega zdravljenja kroničnih ran. Obnovil je osnovna
spoznanja o kroničnih ranah s poudarkom na celjenju in
zdravljenju s sodobnimi oblogami. V nadaljevanju je Ja-
smina Kröpfl, dipl. m. s., mag. s. g., predstavila Delovno
skupino za oskrbo kronične rane in rezultate njenega de-
lovanja od leta 2009, organizacijski model za prepreče-
vanje razjede zaradi pritiska, model obravnave pacientov
s kronično rano ter organizacijski model za preprečeva-
nje in obravnavo inkontinenčnega dermatitisa. Robert
Stajnko, dipl. zdr., je govoril o zdravstveni negi razjede
zaradi pritiska. V prvem delu se je osredotočil na preven-
tivo razjede zaradi pritiska in razložil sistem ocenjevanja
tveganja po Waterlow lestvici ter preventivne programe,
ki jih v bolnišnici pripravljamo individualno za vsakega
posameznega pacienta. Beseda je tekla tudi o smernicah
za izvajanje preventivnih ukrepov za nastanek razjede za-
radi pritiska ter o osnovnih pristopih oskrbe razjed zara-
di pritiska. Matija Jakopanec, dr. med., je predstavil te-
rapijo kroničnih ran z negativnim tlakom, ki jo v SB dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj uporabljamo od leta 2009. Predstavil je
osnovne mehanizme delovanja, indikacije in kontraindi-
kacije, namestitev naprave za zdravljenje ter predavanje

podkrepil s številnimi primeri uspešne zacelitve kroničnih
ran z uporabo negativnega tlaka pri pacientih, ki so se
zdravili v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj.
Drugi sklop predavanj je bil namenjen področju oskrbe
malignih kožnih ran, ki je zelo kompleksna in zahteva ce-
lovit pristop. Valerija Kokot, VMS, je predstavila pripo-
ročila za oskrbo malignih kožnih ran, s poudarkom na ob-
vladovanju simptomov malignih kožnih ran. Predvsem pa
je poudarila, da cilji oskrbe malignih kožnih ran niso
usmerjeni v zacelitev, temveč v stabilizacijo in obvlado-
vanje neprijetnih simptomov ter v skrb za udobje pa-
cientov. Skender Veliu, dr. med., spec. kirurg, vodja De-
lovne skupine za oskrbo kronične rane je predstavil oskr-
bo malignih kožnih ran s sodobnimi oblogami pri pa-
cientih s ploščato celičnim karcinomom kože. V uvodu je
predstavil osnovna spoznanja o ploščato celičnem karci-
nomu kože, simptomih, diagnostiki, zdravljenju in pro-
gnozi. Predavanje je zaključil s predstavitvijo primerov pa-
cientov, pri katerih je ob upoštevanju smernic za oskrbo
malignih kožnih ran s sodobnimi oblogami prišlo do za-
celitve ran, ki so bile sicer prisotne že več let, s čimer se je
bistveno izboljšala kakovost življenja pacientov. Ravno iz-
boljšanje kakovosti življenja pacientov s kroničnimi rana-
mi je eden od osnovnih ciljev delovanja Delovne skupi-
ne za oskrbo kronične rane v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj.
V SB dr. Jožeta Potrča Ptuj se zavedamo, da je kronična ra-
na velik zdravstveni, socialni in ekonomski problem, ki pri-
zadene številna področja človekovega delovanja. Meni-
mo, da sta širjenje znanja in dobrih praks med sodelavce
nepogrešljivi prvini za kakovostno in varno obravnavo pa-
cientov s kroničnimi ranami. �

Foto: Nevenka Rosić



Strokovna ekskurzija DMSBZT Koper na Dolenjsko
Barbara Zadnik

11. in 12. septembra 2015 smo se tokrat članice Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Koper odpravile na ekskurzijo na Dolenjsko. Vreme nam je bilo naklonjeno, šofer malo manj, vendar
dobre volje ni manjkalo.
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P
rvi postanek je bil v Novem mestu, kjer smo si ogledale
Splošno bolnišnico Novo mesto. Ogled bolnišnice je
potekal v prijetnem in gostoljubnem vzdušju, za kar

se zahvaljujemo celotni ekipi, ki je bila udeležena pri
našem sprejemu in ogledu bolnišnice, predstavitvi delo-
vanja na področju kakovosti in varnosti pri zagotavljanju
zdravstvenih storitev, predvsem pa kolegicam, ki so nas
kljub popoldanskim uram prijazno popeljale skozi bol-
nišnico. Poleg prijaznega sprejema in zanimivega preda-
vanja o delovanju na področju kakovosti in varnosti, so
nas gostitelji prijetno presenetili s kratkim filmom o
zgodovini in delovanju bolnišnice. Lansko leto je namreč
bolnišnica praznovala zavidljivo 120. letnico obstoja.
Sledil je ogled tovarne zdravil Krka. Predstavili so nam nji-
hovo delovanje, proizvodni program, ter nam podali odlič-
na predavanja s področja zagotavljanja kakovosti, rav-
nanja s kadri, predstavitvijo pridobljenih certifikatov
kakovosti in drugih odmevnih priznanj, pridobljenih doma
in v tujini ter vključevanja v lokalno in širše okolje.
Udeležencem ekskurzije se je vtisnil v spomin tudi ogled
tovarne s predstavitvijo delovanja, proizvodnje in
skladiščenja zdravil ter izjemne tehnologije, s katero
razpolagajo. Panoramsko dvigalo nas je popeljalo skozi
sodoben, visokotehnološki, za nas skoraj futurističen obrat
za proizvodnjo trdnih oralnih oblik zdravil.
Dan se je prevesil v noč. Po temni vijugasti, makadamski
cesti smo se pripeljale v osrčje Gorjancev, kjer nas je čakala

večerja in prenočišče. Pričakala sta nas nasmejana oskrb-
nika Doma pri Miklavžu, nedaleč od Trdinovega vrha,
pridružil pa se nam je tudi neutrudni harmonikar. Ob
jedači in pijači smo se družile, spoznavale, izmenjavale
izkušnje, pa tudi zapele in zaplesale. Najbolj trdožive in vz-
trajne so ostale še dolgo v noč ob oglarski kopi, ki jo prid-
ni oglarji vsako leto postavijo v neposredni bližini koče.
Zbudile smo se v mrzlo, vendar krasno jutro na Gorjancih.
Ker je prejšnji večer ob našem prihodu pokrajino že zajela
noč in nismo videle okolice, je bila tokrat priložnost, da s
tečajem nordijske hoje raziščemo neokrnjeno naravo in
sprostimo pogled po lepi pokrajini.
Po jutranji rekreaciji smo se poslovile od Gorjancev in se
podale v dolino, v Šentjernej. Ker je bil ravno v mestu se-
menj, smo se sprehodile po stojnicah, ter si ogledale spre-
vod konjski vpreg skozi mesto. Sledil je obisk vinoteke Otil-
ija, kjer smo okušale njihovo posebnost - cviček in z vso
možno strokovno vnemo podajale mnenja,  kateri je boljši,
kateri slajši. V kleti smo si ogledale tudi razstavo glasbil in
petelinov iz vseh celin. Petelin je namreč simbol Šent-
jerneja.
Prijetno utrujene in zadovoljne smo se odpravile proti
Obali.
Hvala vsem, ki so nas prijetno sprejeli, si vzeli čas, nam po-
dali strokovno znanje, ter ostalim, ki so nam predstavili
lepote Dolenjske in njene okuse. Pa na zdravje, tokrat s
pristnim domačim refoškom. �

Udeleženci strokovne ekskurzije
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Upravni odbor Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške v skladu
s Statutom Društva objavlja

RAZPIS
kandidature in volitev v organe Strokovnega društva MSBZT Koroške: 
1. Predsednika/predsednico DMSBZT Koroške
2. Podpredsednika/podpredsednico
3. Tajnika/tajnico
4. Blagajnika/blagajničarko
5. Člane Upravnega odbora (7–23 članov glede na regijsko zastopanost)
6. Člane Nadzornega odbora (5 članov)
7. Člane Razsodišča (5 članov)
za mandatno obdobje 2016–2020.

Za navedene funkcije lahko kandidira vsak redni član društva. Volitve bodo potekale na volilnem zboru članov 7.
decembra 2015. 
Kandidati morajo v prijavi kandidature navesti, za katero funkcijo kandidirajo. V primeru, da je kandidat na
funkcijo predlagan, mora podpisati izjavo o strinjanju s kandidaturo. 
Kandidat naj prijavo naslovi na kandidacijsko komisijo društva v zaprti ovojnici s pripisom:«Kandidatura, ne
odpiraj!« do vključno 20. novembra 2015. 

Naslov:
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške - Kandidacijska komisija
Kandidatura - ne odpiraj!
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

Predsednica SDMSBZT Koroške,
Petra Štigl 

SDMSBZT Koroške popestrilo Dan zdravja 
in humanitarnosti na Prevaljah
Aleksandra Saša Horvat

V strokovnem društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške se zavedamo pomembnosti
ozaveščanja ljudi o dejavnikih tveganja, ki pogojujejo nastanek bolezni srca in žilja in drugih kroničnih
nenalezljivih bolezni. Odločili smo se za aktiven pristop k promociji zdravja ljudi, živečih na območju Koroške.
Izvedli smo dve zelo uspešni in zelo dobro obiskani stojnici promocije zdravja v Zgornji Mežiški dolini, v Mežici in
na Prevaljah. V septembru smo se odzvali prošnji Občine Prevalje, da se podobno akcijo pridružimo njihovim
načrtovanim aktivnostim ob Dnevu zdravja in humanitarnosti v sklopu vedno zelo dobro obiskanih Jesenskih
srečanj. 

S
rčno-žilne bolezni so tiste, za katerimi tudi Korošci
pogosto obolevamo. Zato je preprečevanje in zgodnje
odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj teh bolezni

toliko bolj pomembno. Na to temo smo organizirali sto-
jnico, na katero smo s programom brezplačnega merjen-
ja dejavnikov tveganja, pomoči in svetovanja privabili
številne obiskovalce. Intervencije, ki smo jih zastavili in
izvedli, so presegle motiviranje in vključevanje zgolj
odraslih obiskovalcev prireditve, saj smo se z motiviran-
jem in vključevanjem vsebin za zdrav življenjski slog,
množično dotaknili tudi mlajše populacije, šolarjev.  
Velja zapisati, da smo kar pri nekaj posameznikih, ki so se
odločili za presejalno testiranje dejavnikov tveganja, ugo-
tavljali zelo visoke vrednosti holesterola in krvnega tlaka,
eno izmed udeleženk smo napotili na zdravniški pregled.  

Koristi dogodka zagotovo odtehtajo vse napore in vložene
sicer redke proste urice sodelujočih članic Društva. 
V okviru celotne predstavitve, ki je uspešno odmevala čez
ves dan, velja izpostaviti obisk vodstva Občine Prevalje na
naši stojnici. Društvo MSBZT Koroške je po končani prired-
itvi prejelo pisno zahvalo za sodelovanje s priloženim pov-
abilom za   udeležbo na jubilejnih Jesenskih srečanjih pri-
hodnje leto. Društvo MSBZT Koroške je skupaj z Društvom
gluhih pripravilo še kratko informativno oddajo o delu
Društva in o omenjenih aktivnostih na stojnici v
znakovnem jeziku, odlična medijska podpora lokalnih
radijskih postaj in lokalne televizije pa je prispevala k pro-
mociji dela Društva tudi širše v regiji. �
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Zaključek strokovnih delavnic, organiziranih 
v letu 2015 v društvu MSBZT Nova Gorica
Damjana Polanc

Člani in članice Društva MSBZT Nova Gorica in drugi udeleženci so v anketah, razdeljenih na strokovnih srečanjih,
zapisali, da bi radi poslušali in sodelovali na strokovnih srečanjih z vsebinami o osebni rasti, komunikaciji in
obvladovanju stresa.

L
etos smo izpeljali štiri taka strokovna srečanja –
delavnice. V začetku leta, 27. januarja, smo se udeležili
delavnice Od agresivnega vedenja do notranje moči,

ki smo jo zaradi velikega povpraševanja ponovili 14. apri-
la letos. Gospa Nerina Bonasini in gospa Kiti Cegnar Vitez
sta nas seznanili s problematiko nasilja pri otrocih, poma-
gali sta nam spoznati, kako pomagati otrokom, jih nauči-
ti razvijati ustrezne strategije vedenja v smeri pridobivan-
ja na moči. Poudarili sta pomen dobre komunikacije z
otrokom preko prepoznavanja lastnih čustev in krepitve
osebnih notranjih resursov. Vsebine in vaje na sebi, ki smo
jih izvedli, izhajajo iz teorije izbire, ki trdi, da je naše ve-
denje celostno in z določenim namenom. 
Naša kolegica, gospa Nastja Belcer Premrl pa nas je 20.
marca na delavnici Trening obvladovanja stresa naučila
bolje spoznati samega sebe, kako vpliva pozitivna
samopodoba na soočanje s stresom, prepoznati naravo
stresa, simptome in znake, spoznati in ozavestiti posledice
stresa, pridobiti praktične lastne izkušnje ob izvajanju ra-
zličnih protistresnih tehnik oz. strategij, tako da smo
udeleženci ugotovili, ob čem se počutimo dobro, kaj nas
sprošča in katere strategije obvladovanja stresa bi lahko
dobro delovale v naših življenjih.
Sklop delavnic smo zaključili 7. oktobra letos z delavnico
Tanka črta odgovornosti. Strokovno srečanje je bilo zelo
dinamično z aktivno udeležbo poslušalk. Gospod Jani
Prgić nam je na zanimiv način približal razumevanje in

prevzemanje odgovornosti za naša dejanja v delovnem
okolju in doma. Tanka črta nam nastavlja ogledalo in raz-
galja nezavedne vedenjske vzorce, s katerimi se
odmikamo od odgovornosti in s tem obtožujemo druge,
da so neodgovorni. Delavnica nam je pokazala pot, kako
pomembno je, da iz vloge žrtve začnemo prevzemati
odgovornost za rezultate svojega dela in osebnega razvo-
ja.
Tudi strokovno srečanje – delavnico Tanka črta odgov-
ornosti bomo ponovili v letu 2016, saj je bila delavnico
»polna« že dva dni po objavi in se je marsikdo ni mogel
udeležiti.
Ob tej priliki se zahvaljujemo predavateljem za odlična
strokovna srečanja. Za nudenje prostorov za izvedbo
delavnic prisrčna hvala vodstvu, kolegom in kolegicam
Zdravstvenega doma Ajdovščina, Splošne bolnišnice Šem-
peter in Doma upokojencev Tolmin.
Omenjene delavnice so bile za člane in članice Društva
MSBZT Nova Gorica izpeljane s sredstvi iz društvenega
sklada za izobraževanje.
Z zadnjo delavnico z izbranimi vsebinami se strokovna
srečanja v okviru društva v tem letu niso končala. V no-
vembru vas vabimo na strokovno srečanje Zdrava in lepa
v vseh obdobjih življenja, v decembru pa zopet na
strokovno srečanje Temeljni postopki oživljanja z uporabo
AED. �

Društvo MSBZT Nova Gorica vas vabi na 

STROKOVNO EKSKURZIJO V MUZEJ FLORENCE NIGHTINGALE V LONDONU
Aprila 2016 organiziramo strokovno ekskurzijo v muzej Florence Nightingale v Londonu. 

Na pot se bomo odpravili 1. aprila 2016 v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom iz Nove Gorice do Benetk, od tam
pa nadaljujemo potovanje predvidoma ob 8.40 z letalom v London. Po pristanku v Londonu in po ureditvi
formalnosti sledi vožnja do mesta in panoramski avtobusni ogled glavnih znamenitosti, popoldne pa je
rezerviran za ogled muzeja Florence Nightingale. Naslednja dva dni nas čaka vzpon z vzpenjačo Emirates,
vožnja po Temzi in še veliko drugih doživetij. 3. 4. 2016 popoldne sledi odhod na letališče in predviden polet ob
20.25 ter prihod v Slovenijo v nočnih urah.
Za ekskurzijo bomo člani in članice Društva MSBZT Nova Gorica odšteli 450 €, nečlani pa 485 €. Plačilo je
možno poravnati na obroke (6, 5, 4, 3, 2, obrokov ali v enem obroku), odvisno od časa prijave.
Vabljeni, da si ogledate našo spletno stran www.drustvo-mszt-novagorica.si. Vabilo in program dobite pod
zavihkom sporočila. Lahko pa nam pišete na e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si.
Pridružite se nam, tudi na tej strokovni ekskurziji obljubljamo čudovita doživetja in odlično družbo!

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
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O
dločili smo se za ogled Pikardije, ki je znana po got-
ski arhitekturi, po gratinirani omleti ficelle picarde,
kolaču z mandljevo kremo macaron in po pikardij-

ski ali veliki terci. Želeli pa smo se ustaviti tudi v Nor-
mandiji, francoski pokrajini ob Atlantiku, kjer so se pred
sedemdesetimi leti izkrcali zavezniki in odprli novo fron-
to proti nacistični Nemčiji. Med Francijo in Aglijo pa leži-
jo Kanalski otoki, ki so nekaj časa delili zgodovino s ce-
linsko Normandijo, danes pa še vedno pripadajo nor-
madskemu vojvodi, naslovu, ki zdaj pripada angleški kra-
ljici. Niso del Združenega kraljestva, prav tako niso v EU,
so pa del njenega carinskega območja.
Seveda pa naše potovanje ne bi bilo takšno kot mora bi-
ti, če si ne bi ogledali Bretanije, ki je bila nekoč kraljevi-
na, kasneje vojvodstvo in fevd. Znana je bila tudi kot Ma-
la Britanija. Slovi po odličnih jabolkih, jabolčniku, jabol-
čnem žganju – calvados, po kolaču galette in jabolčnih
pitah. Vsepovsod pa so nas spremljale Creperie – proda-
jalne takšnih in drugačnih palačink.
Prvo mesto, ki smo si ga ogledali, je bilo Beauvais. Spre-
hodili smo se tudi po Amiensu in si ogledali najprostor-
nejšo katedralo v Franciji Notre – Dame. Naslednji dan
smo obiskali ribiško vasico Le – Treport, ki je znana zara-
di upodobitve angleškega slikarja Turnerja. V Diepu smo
si ogledali grad in nadaljevali pot do Etretata, katerega
slikovita klifna obala je bila navdih za slikarje in pisatelje
od Moneta do Guya de Maupassanta. Zanimiv je bil po-
gled na prenovljeno pristanišče Le Havre. Zapeljali smo
se tudi preko Mosta Normandije čez reko Seino in po
ogledu ribiške vasice Honflour prispeli v Lisieux, rojstni
kraj Sv. Tereze, kjer sem se izgubila in skoraj ostala brez

Jesensko potovanje DMSBZT Celje po zahodni Franciji
Magda Brložnik

Prišel je september in s tem tudi čas našega jesenskega potovanja, ki je bilo letos že 16. po vrsti. Ker je lansko
potovanje odpadlo, smo na planirano pot odšli letos. 

večerje. Pot nas je naprej vodila do kraja Camembert, kjer
smo si ogledali proizvodnjo tega svetovno znanega sira,
ga poskusili in seveda tudi kupili in s tem poskrbeli za do-
bro znane vonjave v avtobusu. Ogledali smo si Falaise,
rojstni kraj Viljema Osvajalca, mesto Caen z vojvodskim
gradom in opatijama. V Bayeuxu smo si ogledali Muzej
tapiserij iz 11. stoletja. Najbolj znana prikazuje boj pri Ha-
stingsu iz leta 1066. Ogledali smo si tudi muzej Bitke za
Normandijo in se na kratko ustavili na Omaha beach z
ostanki nemških utrdb. Zvečer smo prispeli v mesto St.
Malo, kjer smo ostali 3 noči in si od tu ogledovali lepote
te normandijske pokrajine, ki jo pokriva zelena trava in na
njej pasoče se krave tako mesne, kot mlečne pasme, pa
tudi pasočih se ovc in koz je v izobilju. Kar naprej nas je
spremljal dež, ki ga je že čez nekaj minut zamenjalo son-
ce in seveda smo se tega kar hitro navadili. Obiskali smo
slikovit samostana Mont Saint Michel, ki je zagotovo naj-
bolj znana turistična in kulturna znamenitost Normandi-
je. Velika razlika med plimo in oseko omogoča, da otok
postane polotok in obratno, kar je bilo včasih zelo po-
membno predvsem zaradi obrambe. Dodobra smo se na-
užili sproščujočega in mističnega vzdušja, ki tu vlada in
se potem napotili proti jugu in tako prišli do Bretanije,
kjer smo si najprej ogledali Menhir du Champ Dolent in
pri tem ugotovili, da nimamo samo pri nas kraje z ime-
nom Dol, ampak tudi v Bretaniji. Na hitro smo si ogledali
še Dinan in Dinard in se vrnili v hotel. Naslednje jutro
smo se zgodaj odpravili do trajektnega pristanišča, se po
mejnih formalnostih vkrcali na trajekt in odpluli proti Ka-
nalskim otokom. Plovba je bila burna in kar nekaj naših
potnikov je čutilo » čare » morske bolezni. Posadka je ime-
la tudi težave z enim od motorjev in z eno urno zamudo
smo najprej pristali na otoku Yersey in končno v prista-
nišču Svetega Petra na Guernseyu. Z lokalnim avtobu-
som smo se zapeljali na ogled otoka, ocenjevali cene in
jih primerjali z našimi in se kljub malo časa, ki smo ga ime-
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li na razpolago, trudili zapraviti naše funte. Plovba nazaj v
St. Malo je bila bolj mirna in večer smo zaključili z večer-
jo v starem mestnem jedru. Naslednje jutro smo si ogle-
dali Smaragdni zaliv z rtom Cap Frehel s svetilnikoma
in utrjen grad Fort la Latte s pogledom na slikovito klif-
no bretonsko obalo in divji Atlantik. Sledila je vožnja po
notranjosti dežele in postanki z ogledom St. Brieuca in
Morlaixa in nato prihod v Brest. Od tu smo se zapeljali
Regionalni park Armorique in se ustavili v slikovitem Lo-
cronanu in na razglednih točkah Point du Van in Point
du Raz. Ta pokrajina se imenuje Finisterrae in pomeni
konec sveta. Postanek smo imeli tudi v mestu Quimper,
ki je središče najbolj bretonske pokrajine Kernev. Tu
uspešno ohranjajo bretonski jezik, nošo in navade. Ogle-
dali smo si katedralo in škofijsko palačo in se posladkali z
bretonskimi palačinkami. V Carnacu smo se ustavili ob
megalitskem najdbišču in si v Josselinu ogledali grad.
Naslednji dan smo si na hitro ogledali Rennes s parla-
mentom, mestno hišo in opero in pot nadaljevali do Nan-
tesa s katedralo in gradom bretonskih vojvod. Spoznali
smo tudi najbolj zeleno francosko mesto La Mans, ki je
znano po lepem starem mestnem jedru in seveda po zna-
meniti avtomobilski dirki. Dan smo zaključili v Rouenu,
od koder smo se zadnji dan zjutraj odpeljali do letališča
Charles de Gaulle in poleteli domov. Seveda smo se po-
slovili od našega voznika Alaina in se mu zahvalili za var-
no vožnjo in prijetno druženje. Zahvalili smo se tudi na-
šemu Frenku, ki je svoje poslanstvo odlično opravil in tu-
di izpeljal » razpis« za naslednje leto. Septembra 2016 gre-
mo na obisk v Litvo, Latvijo in Estonijo in seveda si bo-

mo privoščili še skok v Sankt Petersburg in ogled balet-
ne predstave.
Ne morem mimo tega, da ne bi omenila, da so bili kraji, ki
smo jih obiskali polni lekarn, ki so prav tako številne, kot
Bruscerie – pekarne, prodajalne palačink, mesa in pa
Maissons, trgovinice, kjer prodajajo izdelke domačinov
tistega kraja. Omeniti moram še številna krožišča, ki smo
jih prevozili v teh 9 dneh in prav vsako je posebnost zase.
Saj so prav vsa urejena, največkrat tematsko prirejena
značilnostim krajev. Na njih so skulpture tako različnih
krav, konjev, drugih živali, kopalcev in garderobnih hišic
na obali in vsako je umetnost zase. Če pa nič drugega, pa
so zasajene grmovnice, rože ali drevje, prava paša za oči.
Ko smo se poslavljali, smo si bili vsi edini, da je bilo poto-
vanje prečudovito in da smo si ogledali še en prekrasen
delček sveta, čeprav smo se razveselili tudi naše domovi-
ne. �

Skrb za duševno zdravje
Marjeta Berkopec

Deseti oktober je svetovni dan duševnega zdravja, ki ga na pobudo Svetovne federacije za duševno zdravje (World
Federation for Mental Health – WFMH) obeležujemo od leta 1992. Njegov namen je ozaveščanje javnosti o pomenu
duševnega zdravja in posledicah ter vplivu duševnih bolezni na življenje ljudi, hkrati pa tudi opozarjanje na
razsežnost tega problema v družbi. Vsak lahko zboli za duševno motnjo, zato je skrb za lastno duševno zdravje še
kako pomembna. Na začetku oktobra smo pozornost tej aktualni problematiki namenili tudi na strokovnem
izobraževanju DMSBZT Novo mesto.

V
eč kot 150 udeležencev je z zanimanjem prisluhnilo
predavanju Vladke Stamos, dr. med., spec. psih., ki je
spregovorila o najpogostejši duševni motnji na svetu,

depresiji, le-ta je eden najpomembnejših dejavnikov tve-
ganja za samomorilno vedenje. Po ocenah Svetovne
zdravstvene organizacije bo depresija do leta 2020 na
drugem mestu med vzroki zbolevnosti. Predavateljica, ki
je predstojnica ženskega oddelka Psihiatrične bolnišnice
Begunje, je v svoje predavanje vključila tudi primere iz
klinične prakse in skušala nakazati, kaj lahko sami storimo
za duševno zdravje. Univerzalnega recepta seveda ni, mo-
ra pa človek najprej spoznati samega sebe in uravnotežiti
svoje notranje potrebe z zunanjimi, ter si ves čas prizade-
vati za zdrav duh v zdravem telesu. Kako poskrbimo zase
s tehniko sproščanja nas je naučila Simona Tomaževič, dip.
m. s. iz Psihiatrične bolnišnice Begunje. S pravilnim dihan-

jem in progresivno mišično relaksacijo aktiviramo 16
mišičnih skupin. Ta preprosta tehnika relaksacije, s katero
sproščamo mišice skozi dvostopenjski proces, je zelo
učinkovita metoda za sproščanje telesnih simptomov in
preprečevanje strahu in tesnobe. Skozi vadbo se naučimo
prepoznati povezanost med napetostjo mišic in popolno
sproščenostjo. S tem znanjem lahko ob prvem znaku
telesne napetosti, ki spremlja anksioznost, sprostimo
mišice.
Zaradi številnih obremenitev, pritiskov in dolgotrajnega
ter ponavljajočega se stresa na delovnem mestu lahko tu-
di zdravstveni delavci zelo hitro zbolimo za duševno mot-
njo. Živahna razprava po predavanjih je dokazala, da med-
icinske sestre zaznavamo probleme, ki lahko ogrozijo naše
duševno zdravje, smo pa velikokrat nemočne in si ne
znamo pomagati. �



Obvezno napišite naslov prispevka, rubriko, v
kateri želite, da je prispevek objavljen in ime in
priimek avtorja besedila ter fotografij. 
Prispevki naj bodo napisani v programu Word,
pisava Ariel (12) in presledek med vrsticami
1,5.
Zaželeno je, da prispevki niso daljši kot 4.000
znakov (oziroma 70 vrstic). Ime datoteke naj
se začne z imenom rubrike (kamor prispevek
sodi) in nadaljuje s skrajšanim naslovom.
Urednica si pridržuje pravico, da uvrsti prispevek
v drugo rubriko, kot je želja avtorja, če meni, da
je druga rubrika ustreznejša.
Prosimo, da pri poimenovanju datotek ne
uporabljate šumnikov. Če ste k prispevku priložili
digitalno fotografijo ali dve, naj bo prispevek
temu primerno krajši.
Ne bomo objavili prispevkov, ki so bili že
objavljeni v drugih medijih.

Fotografije
Digitalne fotografije naj ne bodo del prispevkov v
Wordu, ampak naj bodo oddane kot samostojne
priponke – ne v Wordu (jpg idr.) Fotografije
morajo biti kakovostne, ker jih sicer ne bomo
mogli objaviti. Prosimo, da so fotografije

opremljene s podnapisom (vsebuje naj kraj, čas
dogodka in imena oseb, če jih ni več kot sedem)
in avtorjem.
Podnapis pod fotografijo naj bo sestavni del
prispevka v Wordu.

Odmevi
Odmevi na prispele članke oziroma prispevke za
rubriko Prejeli smo so lahko dolgi največ 1.500
znakov. Če so daljši in jih ne krajša avtor, jih
krajša odgovorna urednica. Ne objavljamo
odmevov z žaljivimi in neresničnimi
vsebinami. Objavljamo samo odmeve članic in
članov Zbornice – Zveze.

Izobraževanja
Napovedi izobraževanj objavimo v obrazcu, ki je
na voljo na spletni strani. Na spletni strani
Zbornice – Zveze pa objavimo celoten program
izobraževanja.
Brezplačno objavimo samo izobraževanja, ki jih
organizira ali soorganizira Zbornica – Zveza
(strokovne sekcije, strokovna društva, Nacionalni
center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj,
delovne skupine Zbornice – Zveze, …)
Vsa izobraževanja objavimo samo v obliki

obrazca (izjema so kongres Zbornice – Zveze ali
mednarodni kongresi ter simpoziji regijskih
strokovnih društev in strokovnih sekcij) in celoten
program na spletni strani Zbornice – Zveze.
Plačane oglase objavimo v obliki, kot jo zahteva
plačnik.
Izjemoma so možne kompenzacije – objava
oglasa v zameno za kotizacije.
Bodite pozorni na nov obrazec za objavo
izobraževanj, ki je na voljo na spletni strani
Zbornice – Zveze.

Napovedi interesnih dejavnosti strokovnih
društev
objavimo v obrazcih, ki so na voljo na spletni
strani Zbornice – Zveze ali pa na običajen način,
vendar je obseg omejen na 1/3 strani v Utripu.
Prosimo za čim manj kasnejših popravkov
poslanih besedil in programov
izobraževanj.
Mnenja o uredniški politiki Utripa, predloge za
nove rubrike idr. sprejemamo po elektronski
pošti utrip@zbornica-zveza.si
Zahvaljujemo se za vaše nove ideje, pohvale in
predloge. Cenimo vaše sodelovanje

Uredniški odbor Utripa

Iz navodila za objavo prispevkov, obvestil in izobraževanj v Utripu
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Pomen supervizije v zdravstveni negi
Simona Tomaževič

DMSBZT Gorenjske je v sodelovanju z ELITE izobraževanje, d. o. o. organiziralo in izvedlo izobraževalno srečanje z
delavnico o pomenu supervizije v našem poklicu.

N
amen tokratnega srečanja je bil oplemenititi delo s
pacienti, s poudarkom na razmišljanju o sebi in svojih
občutkih pri delu. Premišljevali smo o tem, kako s

čustvenega vidika opravljamo naš poklic. Delamo namreč
z zelo ranljivo populacijo, največkrat z bolnimi ljudmi in
njihovimi svojci. To delo je lahko zelo izčrpajoče, obenem
nam pa ponuja neomejene izzive za osebno rast. Naučili
smo se, kako pogledati na dogodke in naša občutenja z
drugačne strani, s t. i. "ptičje perspektive".
Delovno srečanje je potekalo v zelo prijetnem vzdušju,
medsebojnem razumevanju in zaupanju. Pri praktičnem
delu smo si postavili "pravila igre", ki smo se jih udeležen-
ci supervizijske delavnice držali: kraj in čas, zaupnost, gov-
ori le eden, dejavno poslušamo, vsi izzivi so enakovredni,
smo odgovorni, se tikamo, vsi smo enakovredni, sodelo-
vanje, iščemo najboljšo rešitev.
In beseda o naših problemih je stekla. 
Žal nas je čas prehitro prehitel (tako kot pri večini dobrih
stvari o. p.), uspeli smo obravnavati nekaj praktičnih
primerov, ostalo pa jih je še veliko. Smo pa prišli do za-

ključka: tovrstno obravnavo potrebujemo vsi zaposleni v
zdravstveni negi.
Na koncu naj se v imenu vseh udeležencev iskreno zah-
valim organizatorjem srečanja in obema voditeljicama,
predvsem z željo po ponovnem srečanju. �

Udeleženci
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O
beležitev dneva duševnega zdravja (10. oktobra),
smo tudi letos združili s predavanjem in druženjem
članov DMSBZT Ljubljana. Ga. Sabina Vihtelič je k

sodelovanju pridobila zanimive predavateljice, ki so se z
veseljem odzvale in iz različnih zornih kotov predstavile
izbrano temo.
Predsednica DMSBZT Ljubljana ga. Đurđa Sima, je v okvi-
ru uvodnega pozdrava predstavila tudi likovno sekcijo, ki
deluje pod okriljem društva. Sledilo je povabilo k ogledu
likovne razstave, ki so jo pripravile članice. Razstava osta-
ja na ogled v bolnišnični galeriji. Sledil je pozdravni na-
govor direktorja bolnišnice g. Bogdana Tušarja in ge. Pa-
tricije Logar namestnice predstojnika Psihiatrične bol-
nišnice Idrija, ki sta udeležencem zaželela uspešno iz-
obraževalno popoldne in prijetno počutje v naši ustano-
vi.
Moderatorka Maja Ogrič je za govorniški pult kot prvo
predavateljico povabila gospo Alenko Rebula, univ.
dipl. psih. Gospa Rebula prihaja iz zamejstva v Italiji, kjer
živi in dela. V Sloveniji je poznana kot odlična predavate-
ljica, pisateljica in filozofinja. Njene knjige so vedno ak-
tualno in iskano branje. V glavni niti predavanja na temo
»Zdravilni odnosi« se je dotaknila pristopa, kako z besedo,
pogledom in dotikom graditi vzdušje, ki omogoča mirno

in učinkovito delo, ustrezno podporo in moč »dati od se-
be« Poudarila je, da se pridobivanje znanja pod pritiskom
časa, v kleščah drugih obveznosti brez povezanosti z dru-
gimi, ne gradi poklicne odličnosti. Poudarila je, da je za
zdravilno komunikacijo potrebno celostno in dolgoro-
čno« potapljanje« v nove izkušnje, ker po njenem mne-
nju le te omogočajo postopen razvoj novih sposobnosti
kot so: samozavedanje in samopomirjanje, ustvarjalnost
v stiskah, povezovalne komunikacije in trajnostne narav-
nanosti ob delu. Pri iskanju in ustvarjanju novih, zdravil-
nih izkušenj avtorica zaokrožuje razmišljanje, da lahko le
tako doživimo učinkovanje drugačne komunikacije in na-
daljuje, da nas slednje odkrije najprej nam samim, potem
pa lahko svoja odkritja uporabljamo v skupnosti, v kateri
delujemo. Poudarila je pomen naših virov moči, ki jih je
opredelila kot osebno drugačnost, ter poudarila odkriva-
nje posebnosti, ki jih lahko podarimo skupnosti mimo
vsakega napora. Kot drugi vir je sposobnost, da čutimo
svoje vzgibe in potrebe, ki jih zmoremo tudi izraziti na na-
čin, da bo odgovor podporen in povezovalen. Kot tretji
vir zdravilnosti v odnosih pa je izpostavila sposobnost po-
vezovalnega občutenja drugih.
Druga predavateljica mag. Špela Hvalec univ. dipl.
psih., zaposlena v naši bolnišnici, je predavala na temo

Varna in učinkovita komunikacija v zdravstvu
Andreja Gruden

Že tradicionalno četrto klinično izobraževalno popoldne, ki ga v Idriji organizira DMSBZT Ljubljana, je bilo tokrat
posvečeno komunikaciji z naslovom «Varna in učinkovita komunikacija v zdravstvu«. Tako kot vedno do sedaj se je
odvijalo v prostorih Psihiatrične bolnišnice Idrija. Na dejstvo, da je tema vedno znova aktualna za vse profile, ki
delajo v zdravstvu, je pokazalo veliko zanimanje in številne prijave udeležencev srečanja. Poleg članov društva so
se izobraževalnemu dogodku pridružili še drugi strokovnjaki, ki delujejo v zdravstvu. 

Udeleženci srečanja
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»Učinkovita in varna komunikacija v zdravstvenem timu«.
Najprej je opredelila pojem komunikacije in se osredoto-
čila na komunikacijo v zdravstveni negi, znotraj zdrav-
stvenega tima. Nadaljevala je z vlogo tima, timskega de-
la in pomenom timskega sestanka. Tim je predstavila kot
organizacijsko tvorbo sestavljeno iz ciljev, h katerim so
usmerjene naloge, članov tima, ki (so)delujejo; iz vodje ti-
ma, ki usmerja delo in iz komuniciranja ali medsebojne
izmenjave informacij, znanj in izkušenj. Poudarila je, da je
kakovostna komunikacija v timu možna tam, kjer so pri-
sotni pogoji za medsebojno zaupanje, pogojeno s spo-
štovanjem med različnimi profili. Poudarila je, da mora bi-
ti komunikacija znotraj tima večsmerna: vertikalna, hori-
zontalna in mednivojska, kajti, če je učinkovita, ima izje-
men vpliv na pozitivno delovno vzdušje, povečano sto-
rilnost, ustvarjalnost in kakovost poklicnega življenja ter
dviga zadovoljstvo na delovnem mestu pa tudi pogojuje
kakovost zdravstvene oskrbe.
Tretja predavateljica Sabina Vihtelič, dipl. m. s., ki delo-
vne izkušnje pridobiva na Psihoterapevtskem oddelku
naše bolnišnice, je o terapevtski komunikaciji spregovo-
rila kot o medosebnem vzajemnem odnosu med zdrav-
nikom ali medicinsko sestro in pacientom, v katerem je
osebje naravnano na njegove potrebe. V nadaljevanju je
predavateljica spregovorila o sestavnih elementih tera-
pevtske situacije in poudarila pomen vzpostavljenega
očesnega kontakta s pacientom, aktivnega poslušanja in
opazovanja, ustrezne rabe telesnega dotika, varovanja ži-
vljenjskega prostora vsakega udeleženca v komunikacij-
skem stiku ter pomenu spoštovanja pravice do samood-
ločbe pacienta. Predavateljica je z interaktivnim pristo-
pom in s primeri iz prakse, povabila udeležence k aktivni
vlogi. 

Ob aktivni razpravi vseh udeležencev in ob spretno za-
stavljenih vprašanjih moderatorja Drejca Zajca, je stro-
kovnemu srečanju slednje še dodalo izobraževalno vred-
nost.
Z zaključnimi besedami glavne medicinske sestre bolniš-
nice gospe Lidije Mrak se je strokovno vsebinski del kli-
ničnega večera zaključil.
Po koncu predavanj je sledilo družabno srečanje ter ogled
likovne razstave. Dogajanje na srečanju je še dodatno po-
pestril Trio Lilijane, Emilije in Jožeta, ki je zapel več pri-
redb slovenskih pesmi. Za odlično izpeljano srečanje se
zahvaljujemo DMSBZT Ljubljana, vodstvu bolnišnice za
pogostitev ter gospe Majdi Jarem Brunšek, ki je vse do-
gajanje obogatila z lepo pripravljeno razstavo ter izbiro
gostujoče glasbene zasedbe. �

Alenka Rebula in moderator Drejc Zajc

Nagrajenci nagradne križanke

Nagrajenci nagradne križanke Tosame d. o. o. 

iz oktobrske številke Utripa, ki bodo po pošti

prejeli lepe nagrade so: 

1. Natalija Plečnik, 1231 Ljubljana - Črnuče

2. Marija Nikolič, 1117 Ljubljana

3. Slavica Kortnik, 3320 Velenje

4. Nina Švigelj, 1353 Borovnica

5. Gregor Rubin, 2277 Središče ob Dravi
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Septembrsko srečanje Sekcije upokojenih medicinskih sester
pri DMSBZT Ljubljana v Trbovljah
Marija Filipič

Pred Delavskim domom v Trbovljah smo se ob 9. uri zelo razveselili prihoda Sekcije upokojenih medicinskih sester
ljubljanske regije, ki so prispele iz Ljubljane. 

Po kratki prisrčni dobrodošlici smo kar hitro začeli s pro-
gramom.

11 letna Lara je zapisala: 
Zasavje moje, Zasavje tvoje, od zgoraj te vidim jaz.
Polno si prečudovitih kotičkov, polno voda, polno gora.
A ni vse lepo, tako kot se zdi,   
Veter pripiha in vse spremeni. 
Prečudoviti kotički, vode, gore izgube delček čara,
Tako je naše Zasavje.
Uživajte v našem Zasavju in po njem sprehodite se.

Tako čutijo otroci, tako čuti mladina, tudi odrasli in stare-
jši. Čutijo ljubezen do Zasavja, pripadnost Trbovljam, pa
čeprav kraj skoraj ni več sposoben preživljati krajanov. Os-
tajajo na domovih in se vozijo na delo in zaslužek v
okoliške kraje na vse strani. V zadnjem letu so zaprli še rud-
nik, termoelektrarno in cementarno, ki so bili najmočnejši
viri preživljanja domačega prebivalstva.
Dan je bil lep, sončen, zato je še bolj veljalo vabilo: Uživa-
jte v našem Zasavju in po njem le sprehodite se.
Pridružil se nam je kustos Trboveljskega muzeja. Stali smo
pred veličastnim mozaikom Delavskega doma, ki je delo
umetnika Marija Preglja. Zaradi štirikratne razdeljenosti
mogočnega pročelja je iz barvnih kamenčkov sestavil de-
janja iz vojne in miru. Akademski kipar Stojan Batič je up-
odobil večjo skupino kipov, ki ponazarjajo predvsem
rudarjenje. Na ploščadi pred muzejem pa kip prikazuje
oborožen spopad med Orjuno in domačimi komunisti. Bile
so tudi smrtne žrtve, zato je v spomin na 1. junij leta 1924
– 1. junij trboveljski občinski praznik. Z gospodom Gre-
gorjem smo vstopili v muzejsko stavbo. Z lepo tekočo tr-
boveljščino nam je predstavil osnovno stalno razstavo
«Srečno črne doline«. Zajema zgodovino in razvoj vseh
treh Zasavskih občin v obdobju zadnjih dvesto let. Trbovl-
je je bilo poseljeno že v prazgodovini, kar dokazujejo na-
jdbe stavb in gomil na Bukovi Gori. Z graditvijo železniške
povezave med Dunajem in Trstom ob reki Savi in najdbo
bogatih nahajališč premogove rude so si ob ozki dolini
reke Trbovščice začeli graditi domove in naseljevati z
družinami. Tako je Trbovlje postalo najmočnejše rudarsko,
industrijsko, obenem pa tudi kulturno, upravno in poli-
tično središče v Zasavju. To je bilo ČRNO, RDEČE in najbolj
ONESNAŽENO mesto. Sedaj pa nastaja na videz čedalje
lepši kraj. Vsi viri onesnaževanja so ukinjeni in kraj je pred-
vsem turistično zanimivejši. Ima veliko naravnih znameni-
tosti, veliko zgodovinskih spomenikov in ogromno znanih
skupin in posameznikov, ki Trbovlje predstavljajo celemu
svetu. Pozdrav rudarjem SREČNO ob odhodu v jamo je bil
vedno mišljen tako, da se po ŠIHTU živi in zdravi vrnejo do-

mov. Tudi MAT KURBA je po knapovsko – lep pozdrav, ki se
sprva sliši grozljivo, a se sčasoma tudi tega navadiš in se
ob teh pozdravih niti več ne zdrzneš. Sprehodili smo se še
do rudarskih stanovanj na Njivi. Dediščina stanovanjske
kulture je prikazana v dveh stanovanjih: prvo iz obdobja
leta 1920, drugo pa 40 let kasneje. Obe stanovanji sta pri-
padali rudarskim družinam, opremljeni z originalnimi kosi
pohištva in drugim inventarjem in zelo majhne kvadra-
ture. V primerjavi obeh stanovanj opazimo ogromne raz-
like, saj so bila prva stanovanja zasedena z družino s števil-
nimi otroki, v primeru uporabe drugega stanovanja pa se
že čuti načrtovanje družin, veliko izboljšav in dvigovanje
standarda. V izredno lepem narečnem podajanju muze-
jske vsebine smo se ob pripovedih pogosto zazrli v svoje
otroštvo in svojo mladost.
Pohiteli smo na avtobus. Ob bolnišnici smo medse spre-
jeli glavno medicinsko sestro bolnišnice gospo Božo Hrib-
ar. Krenili smo proti Kumu. Ob poti smo bili pozorni na
številne zgodovinske pomnike. Ko smo se začeli vzpenjati
po cesti do Dobovca, smo se osebno prepričali, kakšno
škodo je naredil lanskoletni žled na gozdovih in kakšno
obsežno in nevarno spravilo lesa so morali opraviti delav-
ci ravno v času, ko smo mi prvič načrtovali obisk Za-
savskega Triglava. Vreme je bilo idealno in z vsakim
metrom premagane višine smo dobivali nova obzorja v
dolini in na sosednjem hribovju. Obisk Kumske koče je bil
vabljiv še toliko bolj, ker sta oskrbnik in z njim tudi koča
dobila letos oceno odlično.
Gospa Boža Hribar nam je s pomočjo video projekcije
prikazala, kako je rudarstvo: nevarno delo, težki delovni
pogoji, slabe socialne razmere, številčne družine rudarjev,
zelo slabe okoljske razmere, alkoholizem, številne rudarske
nesreče, narekovalo potrebo po celoviti oskrbi bolnikov in
njihovih svojcev. Že leta 1870 so začeli z bolniško oskrbo,
ki se je z leti zelo hitro spreminjala, saj se je večalo število
prebivalcev, pojavljale so se nove bolezni in povečevale
poškodbe, kar je terjalo širšo organizacijo zdravstvenih
služb do današnjega obsega. Zagotovo je, da je danes bol-
nišnica največji zaposlovalec domačega prebivalstva. Res
pa je tudi, da je bolnišnica skozi različna obdobja doživljala
hude pretrese, saj se je velikokrat s strani države pojavljala
težnja po ukinjanju posameznih oddelkov. Zagotovo je,
da so morali vodstveni delavci velikokrat napenjati vse
moči za ohranitev zavoda in vložiti ogromno truda, da je
danes bolnišnica cenjena in na visokem nivoju.
Obiskala nas je tudi gospa Vlasta Medvešek - biologinja,
članica planinskega društva Kum, izjemna ljubiteljica nar-
ave in izjemna pripadnica Kuma. Opisala nam je, kako so
v preteklosti številni romarji iskali tolažbo in zavetje na vi-
soki gori nad zasavskimi in dolenjskimi vasicami. Število
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romarjev se je povečevalo, zato ni zadostovala le kapelica
svetega Jošta, ki je bila na najvišji točki kumskega pogor-
ja, tam, kjer je sedaj oddajnik. Že v času turških napadov je
Kum služil kot pribežališče in zavetišče ljudem. Stolp, ki
sedaj spada k cerkvi, je bil prvotno obrambnega pomena.
Služil je kot opazovalnica pred morebitno nevarnostjo,
opremljen s strelnimi linami. S kurjenjem kresov so se pre-
bivalci obveščali o preteči nevarnosti pred Turki. Tudi o
cerkvi svete Neže je veliko pripovedi. Najbolj mi je všeč ta,
da je mlada deklica Nežika vodila ljudi na varno na Kum,
zato so ji v zahvalo zgradili svetišče, ki ga vsako leto še ved-
no obiskujejo številni romarji. Kumski oddajnik je bil med
osamosvojitveno vojno tarča obstreljevanja z namenom
onesposobiti funkcijo obveščanja. Bilo je tudi nekaj ran-
jenih iz vrst pripadnikov civilne zaščite. Sedaj oddajnik up-
ravljajo daljinsko in stalna prisotnost človeka ni potrebna.
Ogledali smo si še razstavo slik. Z izjemno čustveno razla-
go je vsaka likovna stvaritev dobila svojo zgodbo.
Poslovili smo se od prelepega Kuma s kratkim sprehodom
po travnatem vrhu in se še enkrat zazrli v pokrajine okrog
nas.
Z avtobusom smo se odpeljali na nasprotni hrib Kuma -
Čebine. Tudi sedaj smo bili pozorni na številne
zgodovinske in sedanje pomnike ob poti. Zapeljali smo se
nad bolnišnico, kjer nas je zapustila gospa Boža, mimo
Loške cerkvice, Kleka do Čebinske cerkvice Svetega križa,
kjer smo izstopili. Približno 300 metrov smo morali pešači-
ti do Barličeve kmetije, kjer je v stari hiši muzej v spomin na
dogodke pred 2. svetovno vojno leta 1937. Tu se je zgodil
ustanovni kongres Komunistične partije Slovenije, ki je
združeval napredne ljudi v boju za obstoj slovenskega nar-
oda. Marsikdo v današnjem času močno nasprotuje vse-
bini tega muzeja, vendar to se je v resnici zgodilo, tega ni
mogoče izbrisati.
Tudi od tu smo imeli krasne poglede na zagorsko dolino,
Kum, Partizanski Vrh – 1. junij, Javor, Zasavsko goro in še
številne lepe kraje okrog in okrog.
Po ogledu čebinskega hribovja smo se popeljali mimo na-
jstarejše hiše v Trbovljah – Lovskega gradiča, hiše, kjer je
stanovala Mira Mihelič, pisateljica in prevajalka. Nato smo
se peljali mimo cerkve svetega Martina, helikopterske
postaje za nujne prevoze bolnikov, hiše, kjer je pisal in ust-
varjal politik Miha Marinko, sedeža podjetja Dewesoft v
opuščenih prostorih Peka, ki je z izjemno inovacijo do-
mačinov, ki izdelujejo merilne instrumente, zapolnil sve-
tovni trg, saj s svojo inovacijo nadomestijo ogromno stro-
jne opreme.
Tako smo se po našem Zasavju sprehodili, uživali in se od
prečudovitih kotičkov, lepih voda, lepih gora veselo
poslovili. �

Spoštovani, 

v predprazničnih dneh, v odhajajočem letu, bi se
želeli srečati z Vami, 

zato Vas prisrčno vabimo na svečano slovesnost, 

v petek, 27. novembra 2015, ob 18. uri,
v dvorani mariborske Kadetnice na Studencih
Engelsova ulica 15, Maribor, (Poveljstvo za
doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje).

S svojo navzočnostjo boste počastili prejemnike
najvišjih priznanj društva, 

Srebrni znak za leto 2015.
Program:

S l a v n o s t n i  n a g o v o r
D a r i n k a  K l e m e n c,  predsednica Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze
strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije

P o z d r a v i  u d e l e ž e n c e v

P o d e l i t e v  p r i z n a n j  d r u š t v a
M i l e n a  F r a n k i č,  predsednica Komisije za
priznanja
K s e n i j a  P i r š,  predsednica društva
D a r i n k a  K l e m e n c, predsednica Zbornice –
Zveze

K u l t u r n i  p r o g r a m

S v e č a n a  p o g o s t i t e v

V e č e r n o  d r u ž e n j e 

Ker imamo skupne cilje, ki nas družijo v
medsebojnem sodelovanju, bomo skupaj
nazdravili prihajajočemu letu.

» V e r i t a s   t e m p o r i s   f i l i a. «

P r e d s e d n i c a   D r u š t v a
K s e n i j a   P i r š, l. r.

Prosim, da svojo cenjeno udeležbo potrdite do
ponedeljka, 23. 11. 2015, poslovni tajnici društva,
Bojani Rožman, na tel. št. 321 25 81 ali 041 366 001.
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TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V
NOVEMBRU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 19. 11. 2015, ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

Trombocitipenija v hematologiji 
prof. dr. Marjana Glaser, dr. med., spec. internist
Metka Ražman, dipl. m. s.
Tatjana Šopinger, dipl. m. s.

Organizator

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

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

Licenčne in pedagoške točke

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

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

TEMA SREČANJA

UČNA DELAVNICA: ZAKAJ SE LJUDJE
TAKO RAZLIČNO VEDEMO

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

19. 11. 2015, Srednja zdravstvena šola Celje,
prvo nadstr. učilnica 1, ob 15. uri 

Program izobraževanja
Kratka učna vsebina delavnice:
V zadnjih 100 letih je bil dosežen velik tehnični
napredek - spisek je neskončen. Večina naših
težav pa je bolj kot kdajkoli posledica
nazadovoljujočih medsebojnih odnosov.
Običajno smo nesrečni takrat, ko se z nam
pomembnimi ljudmi ne razumemo tako, kot bi
mi želeli.

Organizator

DMSBZT Celje

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za člane DMSBZT Celje ter ZB-  ZV je 30 eur, za
nečlane pa je kotizacija 50 eur z ddv, plača pa se
po izstavitvi računa.

Licenčne in pedagoške točke

Predavanje je v postopku pridobivanja licenčnih
točk na MZ  in pedagoških točk na Zbornici -
Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

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

TEMA SREČANJA

STROKOVNO POPOLDNE:
"ELASTOMERSKA ČRPALKA"

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

26. 11. 2015, Celje, Srednja zdravstvena šola
Celje,1. nadstr, učilnica 1, ob 15. uri 

Program izobraževanja

Predstavitev elastomerske črpalke in njeno
delovanje, učna delavnica

Organizator

DMSBZT Celje

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

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

Licenčne in pedagoške točke

Za udeležbo je priznanih 5 licenčnih točk s strani
MZ.  Učna delavnica je vpisana v register
strokovnih izobraževanj Zbornice - Zveze. 

Dodatne informacije in prijava

Prijave so na mail: info@dmsbzt-celje.si
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN
BABIŠKE NEGE 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 3. 12. 2015
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev 8.00 - 08.30 

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za člane Zbornice - Zveze z DDV je 60
€, zay nečlane 120 € in se plača po izstavljenem
računu. Število udeležencev je omejeno 30.

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev
pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register izboraženj je bila
oddana na Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava
Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 28. 11. 2015
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

UČNA DELAVNICA: PERKUTANA
ENDOSKOPSKA GASTROSTOMA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

10.december 2015, Zbornica - Zveza, Ob
železnici 30 a, Ljubljana

Program izobraževanja

Program je objavljen na spletni strani Zbornice -
Zveze

Organizator

Zbornica - Zveza
Sekcija MS in ZT v endoskopiji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša 120 € - članom Zbornice -
Zveze, ki imajo poravnane obveznosti, se prizna
50 % popust in znaša 60 €. Znesek nakažite na
transakcijski račun Zbornice - Zveze 02015-
0258761480, sklic 0218-10122015. 
Število udeležencev je omejeno na 25 oseb.

Licenčne in pedagoške točke

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih
izobraževanj Zbornice - Zveze. Izobraževanje je v
postopku licenčnega vrednotenja na Ministrstvu
za zdravje RS.

Dodatne informacije in prijava

Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na
spletni strani Zbornice - Zveze. 
Dodatne informacije:
gjergek.tatjana@gmail.com ali po telefonu
041/364-905.
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TEMA SREČANJA

KRŠITVE DOSTOJANSTVA PACIENTOV
IN OSEBJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE
NEGE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 19. 11. 2015
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev 7.30-15.15

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 60 €, za nečlane
120 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev
pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraženj je bila oddana na
Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava
Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustov-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 10. 11. 2015,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com
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Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj regijskih strokovnih društev v letu 2016

DMSBZT Ljubljana
V prihodnjem letu bomo pri izobraževanju in realizaciji
interesnih aktivnosti društva namenili kot doslej osred-
njo pozornost izpolnjevanju načrtovanega plana dela z
vključevanjem in informiranjem široke članske baze sko-
zi ustaljene vire obveščanja. Predlog pripravljenega pro-
grama sledi prepoznanim potrebam delovnih okolij, kli-
nične prakse in posameznikov. Člani društva s svojim
aktivnim pristopom in udeležbo na izobraževanjih in
ostalih aktivnostih društva pripomorejo, da klinična prak-
sa ostaja v dimenziji varne in učinkovite prakse z novimi
izzivi za prihodnost zdravstvene in babiške nege v slo-
venskem prostoru glede na trenutne razmere. Skozi iz-
obraževalne in interesne aktivnosti člani povezujejo svo-
je interese in krepijo stanovsko povezanost, s ciljem do-
seganja znanja in razvoja stroke tako v regijskem merilu
kot širšem nacionalnem prostoru.

IZOBRAŽEVANJE (dr. Andreja Kvas)
Enodnevni SIMPOZIJ z mednarodno udeležbo v organi-
zaciji DMSBZT Ljubljana z izbrano temo, predvidoma v
novembru 2016. 

Popoldanska izobraževanja (koordinatorica Gordana
Lokajner)
Nadaljevali bomo s tematskimi vsebinami, ki jih bomo pri-
pravljali z različnimi strokovnimi sekcijami, delujočimi
pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slo-
venije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, ba-
bic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ter strokovnjaki iz
različnih kliničnih okolij. Organizirani bodo v prostorih
DMSBZT Ljubljana.
Predvideni termini izvedb: 
Mesec Področje
Januar ZN infekcijskega bolnika
Februar ZN v transfuzijski medicini
Marec Onkološka ZN 
April Medicinske sestre in ZN v intervencij-

ski radiologiji
Maj ZN bolnikov s hipertenzijo
September ZN v endokrinologiji
Oktober ZN v oftalmologiji
November Patronažna ZN
December ZN v ortopediji

Program izobraževanja iz poklicne etike (Marina Ve-
lepič)
V letu 2014 bo DMSBZT Ljubljana izvajalo štiri vrste iz-
obraževanj iz poklicne etike v zdravstveni in babiški negi.
Izobraževanja vsebujejo vsebine, ki sodijo pod obvezne
oziroma priporočene vsebine za pridobitev licence za sa-
mostojno opravljanje dela v zdravstveni ali babiški negi.
Nadaljevali bomo tudi s strokovnim izpopolnjevanjem na

temo dostojanstva, ki smo ga prvič izvedli v letu 2014.
Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi; stroko-
vni seminar: 
Predvideni termini izvedbe: 16. januar 2016, 10. marec
2016, 9. junij 2016 in 15. september 2016
Poklicna etika – Menedžment zdravstvene in babi-
ške nege v luči etik (Marina Velepič in Gordana Lo-
kajner); strokovni seminar z učno delavnico: 11. februar
2016, 10. november 2016
Poklicna etika – Etika v praksi zdravstvene nege;
strokovni seminar z učnima delavnicama: 7. april 2016,
8. december 2016
Poklicna etika v domovih za starejše občane; stroko-
vni seminar z učno delavnico: 6. maj 2016, 13. oktober
2016
Kršitve dostojanstva pacientov in osebja zdravstve-
ne in babiške nege; strokovni seminar z učno delavni-
co: 14. april in 17. november 2016
Zakonodaja s področja zdravstva (Đurđa Sima in mag.
Peter Požun)
Enodnevno izobraževanje za medicinske sestre, zdrav-
stvene tehnike in babice zajema vse predpisane obvezne
vsebine s področja zdravstvene zakonodaje (pravne ure-
ditve s področja zdravstvene dejavnosti, kazenska in od-
škodninska odgovornost, pravice pacientov, delovno-pra-
vno področje in predpise s področja preprečevanja nasi-
lja v družini). 
Kraj izobraževanja: predavalnica NIJZ v Ljubljani ali v pro-
storih DMSBZT Ljubljana
Datumi izvedbe: februarja, aprila, oktobra in novembra
2016

Izobraževanja s področja varnosti in kakovosti v
zdravstvu (Đurđa Sima in Andreja Vovk)
Izobraževanje zajema področje obveznih vsebin za po-
daljševane licence za medicinske sestre in babice. Vsebi-
ne izobraževanja obsegajo spoznavanje sodobnih pristo-
pov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v
zdravstvu – sistemski in procesni pristop ter spoznavanje
pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih
in drugih zapletov/odklonov. V izobraževanje so vključe-
ne vsebine za preprečevanje in obvladovanje bolnišni-
čnih okužb, s krepitvijo aktivne vloge medicinske sestre
v procesu nastajanja kazalnikov kakovosti na področju z
zdravstvom povezanih okužb.
Kraj izobraževanja: predavalnica NIJZ Ljubljana ali v pro-
storih DMSBZT Ljubljana 
Datum izvedbe: februar, maj in oktober 2016

Temeljni postopki oživljanja (Damjan Remškar)
V sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbor-
nici – Zvezi bomo tudi v letu 2016 izvajali delavnice TPO
z AED. Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahte-
vami za priporočene vsebine iz temeljnih postopkov oži-
vljanja in ustrezata dodatnim kriterijem za podaljšanje li-
cenčnega obdobja. V letu 2015 je prišlo do sprememb v
smernicah za izvajanje oživljanja in bodo tečaji potekali
usklajeni z novimi smernicami za oživljanje. Kupili bomo
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tudi lutko za izvajanje pritiska na trebuh za sprostitev
zgornje dihalne poti, z namenom, da bi še izboljšali ka-
kovost delavnic. Delavnice bodo potekale enkrat mese-
čno v prostorih DMSBZT Ljubljana, po potrebi bomo raz-
pisali dodatne termine.

UČNE DELAVNICE: 
Tudi beseda je zdravilo. Predvidevamo 3 delavnice v
prostorih društva: marca, junija in septembra 2016.
Izvajalka učne delavnice: Elite d. o. o. (Klara Ramovš) v pro-
storih DMSBZT Ljubljana. 

Učna delavnica z naslovom: Komunikacijska odličnost –
pot do zadovoljstva in delovnih uspehov na delov-
nem mestu. Izvajalka Irena Potočar Papež v prostorih
DMSBZT Ljubljana v januarju 2016.

Učna delavnica za razvoj spoznavanje potrebe po du-
hovni oskrbi pacientov, termin po dogovoru z izvajal-
ko, predvidoma v prostorih DMSBZT Ljubljana.

Učenje tujih jezikov. Nadaljevali bomo s tečaji nemške-
ga in angleškega jezika s poudarkom na strokovnem je-
ziku. Učenje nemškega jezika bo potekalo v prostorih
DMSBZT Ljubljana ob četrtkih v popoldanskih urah, uče-
nje angleškega jezika pa na sedežu podjetja Linkot. 

Ohranjamo zdravje in krepimo telo je učna delavnica,
ki bo potekala skozi interdisciplinarni pristop obravnave
življenjskih slogov s poudarkom na promociji primernega
– zdravega življenjskega sloga izvajalcev zdravstvene in
babiške nege. V letu 2016 načrtujemo prenovo programa
in odpiranje programa za občane mesta Ljubljana.
Kraj: prostori DMSBZT Ljubljana. 
Predvideni termini: marec, maj, september in november
2016

Program izpopolnjevanja za bolničarje po tematskih
sklopih; program se bo izvedel februarja, marca, sep-
tembra in oktobra 2016 v prostorih DMSBZT Ljubljana. Iz-
vajalka doc. dr. Radojka Kobentar.
Priprava problemskih delavnic za zaposlene v socialno-
varstvenih zavodih Stanovalec z demenco - negovanje in
skrb, predvidoma pomlad in jesen 2016

RAZISKOVALNA DEJAVNOST (dr. Andreja Kvas in doc.
dr. Radojka Kobentar)

Pilotni projekt 2016/2017 intervencijske raziskave bi za-
jel evalvacijo motivacije, aktivnosti in znanja udeležencev
pred in po zaključenem modulu izobraževanja. S pripra-
vo in oblikovanjem enotnega evalvacijskega lista za vse
izobraževalne dogodke in interesne aktivnosti bi zajeli
elemente: motivacijo, učno aktivnost, pridobljeno znanje,
pripombe in predloge. Vsak koordinator bi bil odgovoren
za evalvacijo dogodka. Statistično obdelani podatki bi
nam omogočili spremljanje kakovosti in učinkovitosti na-
ših izobraževalnih in interesnih dogodkov.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
- priprava in objava zbornika 17. simpozija DMSBZT Lju-

bljana
- žepni vodnik za obravnavo nujnih stanj, 3. dopolnjena

izdaja. Založnik: DMSBZT Ljubljana

IZOBRAŽEVANI DAN ZA GLAVNE MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ZAVODOV V LJU-
BLJANSKI REGIJI – marec 2016

INTERESNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA (Nada Sirnik)
Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstve-
ni negi in osebnostni razvoj (Nada Sirnik)
Poleg komplementarnega in naravnega zdravilstva v
zdravstveni negi bomo ponudili tudi nekaj vsebin s po-
dročja osebnostnega razvoja. Za slednje se bomo trudili
pridobiti licenčne točke. Vsebine se bodo kot do sedaj
medsebojno izmenjavale in prepletale. Načrtujemo:
- medicinska astrologija – januar;
- delavnice gonga, 1 krat mesečo, po letnem koledarju;
- dve delavnici za duhovno rast – april in november;
- šola proti bolečini v križu – februar in september;
- skalar prano terapija – februar;
- nošenje otrok z nosilkami – marec;
- komunikacija – april;
- govorica telesa – maj;
- terapija z živalmi – junij;
- kreativna vizualizacija – oktober;
- TKM – prehrana – november;
- ženski večer – december

Vadba joge, pilatesa in razgibalnih vaj za hrbtenico v
letu 2016 (Katja Hribar)
- delavnice joge, pilatesa in razgibalnih vaj bodo poteka-

le od oktobra 2015 do maja 2016;
- vadba bo potekala na štirih lokacijah v Ljubljani ter v

Idriji in Trbovljah.
- zanimanje za to dejavnost ostaja na enaki ravni, zato bo

število skupin ostalo nespremenjeno ter prilagojeno
zmožnostim, željam in povpraševanju udeleženk; 

Urnik vadbe je objavljen na spletni strani DMSBZT Lju-
bljana [www.drustvo-med-sester-lj.si/].

Program likovne dejavnosti (Majda Jarem Brunšek)
Likovna dejavnost bo potekala ob torkih popoldan v pro-
storih DMSBZT Ljubljana, pod mentorstvom Emilijane Er-
bežnik. Letos se bomo izpopolnjevale v akvarelu. Zadnji
torek v mesecu, bomo izmenjaje nadgrajevali risbo, liko-
vno teorijo in grafične spretnosti.
Likovne razstave: 
- marec – DSO Trnovo; 
- maja – UKC Ljubljana, ob Mednarodnem dnevu medi-

cinskih sester in Mednarodnem dnevu babic;
- oktobra – Salus in Idrija;  
Obiskali bomo tudi nekaj likovnih razstav. Likovna kolo-
nija bo v prvi polovici junija.

Izletništvo (Saša Kotar)
V letu 2016 bomo organizirali samo tridnevni izlet v okt-
obru v CINQUE TERRE (ITALIJA). Skupaj z nosilcem de-
javnosti za oblikovanje pohodništva smo se odločili, da
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bi kakšen pohod združili še z izletom oziroma obiskom
bližnjega kraja, od koder bi se naši člani oziroma pohod-
niki podali na osvajanje bližnjih vrhov. Marsikateri izlet-
nik bi si s tem potešil še izletniško žilico in preživel prije-
ten dan z nami. 

Pevski zbor (Saša Kotar)
Kot vsa leta do sedaj si želimo številčne okrepitve – novih
pevk ter ohraniti in okrepiti stalno zasedbo. Pevske vaje
bodo potekale na OŠ Vrhovci v glasbeni učilnici. Poudarek
bo na individualnih vajah in po glasovih. Pesemski pro-
gram bomo prilagodili pevsko-tehničnim sposobnostim
zbora.
Planirani nastopi in dejavnosti po mesecih v 2016:
Februar – obeležitev slovenskega kulturnega praznika Po
Prešernovih stopinjah in nastop na reviji ljubljanskih zbo-
rov 2016, ter občni zbor društva Florence; april – koncert
v Reziji; maj – zborovska šola v Bohinj in nastop ob obe-
ležitvi mednarodnega dneva medicinskih sester; junij –
zaključni koncert za letno sezono 2015/2016; oktober –
nastop v Idriji (ob dnevu duševnega zdravja in otvoritvi
likovne in razstave likovnic delujočih pri DMSBZT Ljublja-
na. V decembru bomo opravili božično- novoletni nastop.

Klekljarske delavnice (Irma Kiprijanovič)
Tudi v letu 2016 bo klekljarska delavnica potekala od ja-
nuarja do sredine junija 2016, nadaljevala se bo od druge
polovice septembra do decembra 2016. Skupina kleklja-
ric bo ustvarjala svoje izdelke enkrat tedensko ob sredah
popoldne v društvenih prostorih pod mentorstvom go-
spe Vesne Milek Recko. 
Razstave:  
- maja – UKC Ljubljana v Taborjevi Galeriji, ob Mednarod-

nem dnevu medicinskih sester in Mednarodnem dnevu
babic;

- decembra – v knjižnici Frana Levstika v Velikih Laščah.
Pri klekljarskih izdelkih bomo uporabile skupni imenova-
lec (glede okvirjev, tematike, predlog ...). S tem želimo obi-
skovalcem razstave prikazati posebno vidljivost »čipkar-
skega« izdelka.  

PODRUŽNICE
Podružnica Zasavje (mag. Boža Pirkovič)
V marcu 2016 – seminar oz. delavnica spodbujanje in raz-
voj samozavesti in samospoštovanja. V oktobru bomo pri-
pravili izlet podružnice. V prvi polovici leta bo potekal te-
čaj angleškega jezika, z dodanim specifičnim izrazoslov-
jem za zdravstveno in babiško nego. V začetku decembra
načrtujemo predavanje na temo urgentna stanja v zdrav-
stvu. Na podružnici bo potekala tudi vadba joge kot do
sedaj.

Aktivnosti v Idriji (Andreja Gruden in Sabina Vihtelič)
Poskrbeli bomo za vadbo joge, ki bo potekala ob sredah,
kot začetna in nadaljevalna vadba. Na pobudo članov bo-
mo se bomo pridružili vadbi pilatesa v medgeneracijskem
centru v Idriji, ki bi bila za naše člane subvencionirana. Za
tečaj tujega jezika se je že pred časom izkazalo zanima-
nje, zato se bomo pridružili v udeležbi na seminarjih za
tuje jezike pri medgeneracijskem centru. Eno od strokov-
nih srečanj smo naslovili Izražanje svojih čustev, ki ga bo-

sta strokovno izpeljali dr. Alenka Rebula, univ. dipl. psih. in
Anica Gorjanc Vitez, dr. med., psihiatrinja. Na oktobrskem
strokovnem dogodku ob dnevu mentalnega zdravja, bo-
mo predstavili temo Spoznavanje s kronično boleznijo je
dolgotrajen proces. Temo bi predstavili psihologinja Zlat-
ka Rakovec Felser in psihiatrinja Maja Rus Makovec. Stro-
kovni dogodek bo popestrila likovna razstava naših čla-
nic likovne dejavnosti in pesem pevskega zbora Floren-
ce.

GIBALNO – ŠPORTNA AKTIVNOST (Đurđa Sima)
V letu 2016 načrtujemo aktivnosti za delovanje v širšem
javnem interesu v prostorih DMSBZT Ljubljana ob četrt-
kih. Poleg svetovanja za primeren življenjski slog in razli-
čne meritve članom DMSBZT Ljubljana in meščanom, se
bomo s svojimi aktivnostmi za gibanje in zdravje pribli-
ževali tudi organizacijam in društvom pacientov. 
Načrtujemo še planinske aktivnosti in pohode po razpo-
redu: januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust,
september, oktober, november in december. Tudi v letu
2016 pripravljamo gibalno športne aktivnosti po meri čla-
nov. Kategorizirali smo jih na lažje, oz. tehnično manj zah-
tevne in težje, z nekoliko več gibalne intenzivnosti.  
Aktivnost pospešuje zavedanje h krepitvi primernega in
zdravega življenjskega sloga članov in družinskih članov.
Organizirali bomo 15 gibalno športnih dogodkov. 
V maju 2016 – aktivnosti Ob žici okupirane Ljubljane, na
pobudo članic in članov se bomo udeležili Teka trojk.
V oktobru 2016 – priprave na Ljubljanski maraton. 

SPLETNA STRAN (Peter Koren)
Skrb za redno objavo vseh aktualnih dogodkov na spletni
strani www.drustvo-med-sester-lj.si

FACEBOOK profil bomo redno osveževali z načrtovanimi
društvenimi vsebinami in obveščali spremljevalce profila
z aktualnimi temami s področja zdravja (Rok Hatze).

SEKCIJA UPOKOJENIH MEDICINSKIH SESTER
(Olga Koblar)
FEBRUAR – predavanje na temo hematologija-anemija,
srčno popuščanje, maligna obolenja,
MAREC – ogled Ljubljane, pravoslavna in evangeličan-
ska cerkev, Figovec, Ajdovščina in kavarna Evropa,
APRIL – ogled vipavske doline, Cerje – Nova Gorica, Kras
– Mirenski grad
MAJ – Železna Kapla iz gorenjske strani ogledi: Holmec,
Prežihovina, Libeliče in Dravograd
JUNIJ – Varaždin ogled mesta in bolnišnice ali VIŠARJE 
SEPTEMBER - Dobrovnik – ogled nasada orhidej Lenda-
va – kulturni center, 
Razkrižje – Gradišče

OKTOBER – Rakiško, Bloško in Cerkniško jezero z muze-
jem, Velike Lašče ali 
Celje, Vitanje astronavtski center
NOVEMBER – II. drugi del ogleda Ljubljane – Trg Franco-
ske revolucije, Križanke, 
Križevniška cerkev, Judovski kulturni center in mestni mu-
zej
V NOVEMBER/DECEMBER 2016 pripravljamo srečanje ju-
bilantk na sedežu društva.
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MEDNARODNO SODELOVANJE
- nadaljevali bomo sodelovanje v skladu s Sporazumom o

strokovnem sodelovanju s Savezom zdravstvenih radni-
ka Republike Srbije in enako s Savezom zdravstvenih
radnika Beograda;

- sodelovanje na strokovnih srečanjih, ki jih organizira
HUMS; 

- sodelovanje na strokovnih srečanjih, ki jih organizira
Udruga medicinskih sestara i tehničara Republike
Srbske;

- krepili bomo stike znotraj širše regije in se udeležili kon-
gresa združenja medicinskih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov Makedonije.

Med pomembne aktivnosti društva štejemo medgenera-
cijsko povezovanje, zato se bomo znotraj svojih načrto-
vanih aktivnosti vključevali v aktivnosti,ki bodo krepile
strokovne in  stanovske povezave medicinskih sester, ba-
bic in zdravstvenih tehnikov na nacionalni ravni.
Udeležili se bomo mednarodnih konferenc, z aktivnimi
prispevki.

SODELOVANJE S SREDNJO ZDRAVSTVENO ŠOLO IN
ZDRAVSTVENO FAKULTETO (Branka Langerholc in dr.
Andreja Kvas) 
Predstavitev delovanja DMSBZT Ljubljana dijakom in štu-
dentom s poudarkom na poslanstvu, dejavnosti in viziji
delovanja. Spodbudno delovanje na včlanjevanju in indi-
vidualnih pogovorih med dijaki in študenti. Redno infor-
miranje članov društva in prenos informacij med člani
Upravnega odbora društva in aktiva Zdravstvene nege. 

Đurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana v sodelovanju
z vodstvom društva in nosilci dejavnosti 

strokovni seminar z učnimi delavnicami, v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi:
- petek, 11. marec 2016, prostori DMSBZT Maribor, Ulica

heroja Jevtiča 5, Maribor,
- sobota, 12. marec 2016, prostori DMSBZT Maribor, Ulica

heroja Jevtiča 5, Maribor,
- četrtek, 2. junij 2016, prostori DMSBZT Maribor, Ulica he-

roja Jevtiča 5, Maribor,
- petek, 3. junij 2016, prostori DMSBZT Maribor, Ulica he-

roja Jevtiča 5, Maribor,
- četrtek, 10. november 2016, prostori DMSBZT Maribor,

Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor,
- petek, 11. november 2016, prostori DMSBZT Maribor,

Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;

ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA
ETIKA, strokovni seminar:
- petek, 8. april 2016, UKC Maribor, Ljubljanska ul. 5, Ma-

ribor, 
- petek, 7. oktober 2016, UKC Maribor, Ljubljanska ul. 5,

Maribor;

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI v sodelovanju z zavodi v
regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v stro-
kovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem
pristopu v procesu obravnave pacientov, Univerzitetni kli-
nični center (UKC) Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor, vsak
tretji četrtek v mesecu, od 16.00 do 19.00 (4 pedagoške
ure):

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

18. februar 
SAMOAPLIKACIJA BIOLOŠKIH ZDRAVIL NA DOMU – Z
BOLNIKOM Z ROKO V ROKI
Mag. Meka Koren Krajnc, dr. med., spec. revmatolog
Mag. Mojca Dobnik, univ. dipl. org.

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
17. marec 
PRIPRAVLJEN SEM NA SPREMEMBO ŽIVLJENJSKEGA SLO-
GA – KAJ PA TI?
Pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., Koordina-
torica Zdravstveno vzgojnega centra Maribor 

21. april 
STRES – NUJA ALI DAVEK NA PRESTIŽ?
Jasna Kordič Lašić, dr. med., spec. psihiater
S PREHRANO NAD STRES
Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klin. dietetike, UKC
Maribor

19. maj
ŠOLA ZA PACIENTE, OBOLELE ZA LUSKAVICO IN NJIHOVE
SVOJCE
Mag. asist. Pij B. Marko, dr. med., spec. dermatovenerolog
Zdenka Špindler, dipl. m. s.

DMSBZT Maribor
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA, IZPOPOLNJEVANJA

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OB-
VEZNIH VSEBIN - MODUL LICENCA:
Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v
zdravstveni in babiški negi in sodijo na področje obveznih
in priporočenih vsebin: »KAKOVOST IN VARNOST V
ZDRAVSTVU, TPO, ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAV-
STVA IN POKLICNA ETIKA« v enem licenčnem obdobju
(Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti
zdravstvene in babiške nege/ Uradni list RS 84/ 2014):

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, strokovni semi-
nar:
- sreda, 3. februar 2016, UKC Maribor, Ljubljanska ul. 5,

Maribor,
- petek, 18. november 2016, UKC Maribor, Ljubljanska ul.

5, Maribor;
TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI,
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9. junij
SPREMLJANJE LJUDI, KI ŽIVIJO S PARKINSONOVO BOLEZ-
NIJO
Dejan Krajnc, dr. med.
Marjetka Ornik Košan, mag. zdr. nege

15. september 
REFERENČNE AMBULANTE – sedanjost in izzivi v prihod-
nosti
Mag. Jožica Eder, dipl. m. s.
Zvezdana Vražič, dipl. m. s., spec. klin. dietetike

20. oktober
MOTNJE DIHANJA
asist. mag. Jurij Regvat, dr. med., spec. pnevmologije
Marko Bombek, dr. med., spec. interne medicine
Mateja Požarnik, dipl. m. s., Miha Dežman, TZN, Dejan
Štumberger, TZN

17. november
ZMANJŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
Maja Bizjak, sms, viš. soc. del., Svetovalka za promocijo
zdravja v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor 

15. december 
ZDRAVSTVENA NEGA V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH 
Tim zdravstvene nege in oskrbe Doma starejših občanov
Tezno
PRESENEČENJE ZA ČLANE DRUŠTVA

KOMPETENČNI CENTER / RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
Kompetenčni center predstavlja razvojno - raziskovalni
center v zdravstveni in babiški negi v regiji, kjer sodeluje-
jo partnerji iz regije in izven nje (posamezniki, regijski čla-
ni, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri
Zbornici - Zvezi, zdravstvene, socialno – varstvene usta-
nove, izobraževalne institucije), z namenom, razvijati zna-
nje in ključne kompetence zaposlenih v zdravstveni in ba-
biški negi, v obsegu potreb, ki izhajajo iz regije, kar je klju-
čno za zagotavljanje kakovostne, kontinuirane in primer-
ljive zdravstvene in babiške nege v regiji ter za razvoj ino-
vativnega potenciala zdravstvene in babiške nege.

Cilji:
- spodbujanje izvedbe praktičnih usposabljanj, predvsem

strokovnih usposabljanj za pridobivanje specifičnih
znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v zdravstveni in
babiški negi,

- razvoj učinkovite organizacijske strukture kompeten-
čnega centra za potrebe zaposlenih in/ ali zavodov, v
partnerstvih na področju razvoja kadrov ter za zagota-
vljanje kakovostne zdravstvene obravnave pacientov;

prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5 Maribor
in druge lokacije v regiji, termini bodo sprotno objavljeni
na spletni strani društva in v Utripu:
- podpora razvoju znanstveno raziskovalnega dela v re-

giji, vzpostavitev delovanja raziskovalne skupine dru-
štva, določitev ključnega nosilca dejavnosti ter članov
tima (v sodelovanju s člani društva ter priznanimi stro-

kovnjaki s področja raziskovanja iz regije in izven nje),
- uvod v klinično raziskovanje, usmerjeno na paciente in

svojce, s prenosom raziskovalnih rezultatov v okolja
delovanja zdravstvene in babiške nege,
ŠOLA RAZISKOVANJA za medicinske sestre in babice
ter sodelavce v zdravstvenih timih,
VZPOSTAVITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI za podpo-
ro raziskovalnemu delu zaposlenih v zdravstveni in ba-
biški negi, USTANOVITEV RAZISKOVALNE SKUPINE;

- »ADLER SOCIAL COACHING«, »Pot uspeha in življenja v
sozvočju s seboj in okolico«, podpora razvoju socialnih
kompetenc, komunikaciji, mentalni moči in motivaciji
zaposlenih v zdravstveni in babiški negi:

STROKOVNI SEMINARJI, UČNE DELAVNICE 
- Učne delavnice »KO KONFLIKT POSTANE IGRA – UČIN-

KOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV« v sodelovanju z Elite
d. o. o: program temelji na vsebinah prepoznavanja mo-
či za uravnoteženo in skladno sodelovanje z drugimi, saj
pri komunikaciji lahko najdemo navdih ali razočaranje
in neuspeh. Razumevanje vedenja drugih in prepozna-
vanje konfliktov ter iskanje učinkovitih poti za izboljša-
nje odnosov je podpora razvoju socialnih kompetenc,
uspešnemu sporazumevanju, suverenemu delovanju in
motivaciji zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. Če-
trtek, 15. januar 2016, prostori DMSBZT Maribor, Ulica
heroja Jevtiča 5, Maribor;

- Učne delavnice »SUPERVIZIJA V PROCESU ZDRAVSTVE-
NE OBRAVNAVE PACIENTA«

- POMEN SUPERVIZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI v
sodelovanju z Elite d. o. o.: delo v zdravstveni in babiški
negi zahteva nenehno rast in pridobivanje novih znaj,
veščin in kompetenc. Supervizija ponuja odlično prilož-
nost za refleksijo poklicne izkušnje in učenje iz nje. S po-
močjo supervizije zaposleni v zdravstveni in babiški ne-
gi lahko izpopolnimo svojo vlogo in dosežemo večjo ka-
kovost dela; 

- Učne delavnice: »VPLIV NEZAVEDNEGA V ODNOSU MED
PACIENTI IN ZDRAVSTVENIM OSEBJEM (ŠESTI ČUT ALI IN-
TUICIJA)«: program temelji na spoznavanju lastne intui-
cije in osebnega poslanstva, odkrivali in razvijali bomo
čute, ki pomagajo pri razumevanju vsakdanjih, medse-
bojnih interakcij v zasebnem in poklicnem življenju z
družinskimi člani, prijatelji, s sodelavci, pacienti, svojci.

- Učne delavnice POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC:
opis aktivnosti in praktično usposabljanje za izvajanje
aktivnosti zdravstvene nege, razvoj interaktivnih orodij
učenja in usposabljanja: učne delavnice bodo sprotno
objavljene na spletni strani društva in v Utripu.

- Učne delavnice s področja ALTERNATIVNIH IN KOMPLE-
MENTARNIH PRISTOPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN
DOBREGA POČUTJA: učne delavnice bodo sprotno ob-
javljene na spletni strani društva in v Utripu.

PUBLICISTIČNA/ ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
- Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP

kataložnim zapisom ob izvedbi strokovnih seminarjev.
- Izdaja strokovne literature v sklopu raziskovalne dejav-

nosti.
- Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva in

promocijskega materiala.

Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2016REGIJSKA STROKOVNA DRUŠTVA
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- Začetek aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in ure-
janja strokovne literature v regiji, »STROKOVNA KNJIŽ-
NJICA«.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZ-
OBRAŽEVANJA/ UČENJE TUJIH JEZIKOV
- Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program, 
- Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven interme-

diate)« / letni program,
- Tečaj nemškega jezika, Nemščina za zaposlene v zdrav-

stveni negi – strokovni jezik nivo – 3 moduli po 21 ur, ni-
vo znanja A2 – B1,

- Nemščina za začetnike in nadaljevalni tečaji – splošna
nemščina – 60 ur, nivo znanja A1 in A2;

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER/ BABIC
maj 2016: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico – Zve-
zo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih
sester (12. maj)«, na dnevih medicinskih sester in babic
ter na Simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije in
na svečani akademiji.

PODPORNA SUPERVIZIJA IN SVETOVANJE ZAPOSLE-
NIM V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI TER OSKRBI
Skupinska in individualna pogovorna srečanja, prostori
DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, termini
bodo sprotno objavljeni na spletni strani društva in v in-
formativnem biltenu Utrip.

MEDGENERACIJSKO, MEDREGIJSKO IN MEDNAROD-
NO SODELOVANJE
SODELOVANJE Z REGIJSKIMI STROKOVNIMI DRUŠTVI IN
STROKOVNIMI SEKCIJAMI PRI ZBORNICI - ZVEZI

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠVA: 18. 2. 2016, UKC
Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

PREDSTAVA OB MEDNARODNEM DNEVU ŽENA: 8. ma-
rec 2016, Narodni dom Maribor.

JESENSKA STROKOVNA EKSKURZIJA: Makedonija –
Ohrid ali Črna gora, Igalo (Inštitut za fizikalno medicino,
rehabilitacijo in revmatologijo, preventivna zdravstvena
dejavnost, promocija zdravega načina življenja, rehabili-
tacija, talasoterapija, wellness), zbiramo mnenje članov o
izboru predlogov.

JESENSKA EKSKURZIJA S PEVSKIM ZBOROM LA VITA,
Vukovar 2016.

PREDNOVOLETNA SVEČANOST DRUŠTVA S PODELTI-
VIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ DRUŠTVA, SREBRNI ZNAK
IN ČASTNI ČLAN DRUŠTVA
AKTIVNOSTI NA PODROČJU AKTIVOV, INTERESNIH
DEJAVNOSTI, PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA, termi-
ni bodo sprotno objavljeni na spletni strani društva in v
informativnem biltenu Utrip:
- AKTIV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV (aktivno sodelovanje

v društvenih dejavnostih);
- AKTIV UPOKOJENIH (termini dogodkov bodo sprotno

objavljeni), aktivno vključevanje v dejavnosti društva;

- AKTIV ZA ZGODOVINO ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE
NEGE
Aktivnosti na področju zbiranja in urejanja zgodovin-
skih virov,
Stalna in začasne zgodovinske razstave v prostorih
društva in v regiji delovanja;

- PEVSKI ZBOR DRUŠTVA, »La Vita«:
Sodelovanje na društvenih in kulturnih prireditvah v
regiji in izven,
3. letni koncert zbora,
Mednarodno sodelovanje s hrvaškimi kolegicami in
kolegi, nastop v Vukovarju, september 2016,
Božično novoletni koncert za bolnike in svojce v bol-
nišnični Kapeli Antona Martina Slomška;

- LIKOVNA DEJAVNOST: 
začetni tečaj, v obsegu 40 ur, 10 srečanj po 4 ure (risa-
nje in slikanje),
nadaljevalni tečaj, v obsegu 40 ur, 10 srečanj po 4 ure,
likovna razstava,
likovna kolonija, Strug Makole;

- ALTERNATIVNI IN KOMPLEMENTARNI PRISTOPI ZA
OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA,

- IZLETNIŠTVO, POHODNIŠTVO, NORDIJSKA HOJA,
- KULTURNO/ UMETNIŠKO/ LITERARNO DRUŽENJE.

Obiščite nas na naši spletni strani www.dmsbzt-
mb.si in se nam pridružite.

Vaše zaupanje – naša odgovornost!

V imenu UO DMSBZT Maribor,
Ksenija Pirš, predsednica

Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2016

DMSBZT Celje 
JANUAR
- Z novim letom ponovno začnemo mesečne pohode na

različne lokacije okolica Celja in Celjske regije pod vod-
stvom Jane Petelinšek in Anice Kremžar, obveščali vas
bomo o lokaciji in datumu pohodov. Pohodi bodo zad-
njo soboto vsak mesec. 

- Tečaj angleškega jezika. 
- »Strokovni popoldnevi«, četrtek 21. 1. 2016; Srednja

zdravstvena šola, 1. nadstropje, ob 15. uri

FEBRUAR 
- TPO, 9. 2. 2016, Sekcija reševalcev v zdravstvu, Branko

Kešpert, mag. zdr. nege, SZŠ Celje, predavalnica, 1. nad-
stropje. 

- »Strokovni popoldnevi», četrtek, 18. 2. 2016; Srednja
zdravstvena šola 1. nadstropje, ob 15. uri

- Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu.
- Obvezne vsebine: Varnost in kakovost (konec fe-

bruarja ali začetek marca).

REGIJSKA STROKOVNA DRUŠTVA
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MAREC
- »Strokovni popoldnevi«, četrtek, 17. 3. 2016; Srednja

zdravstvena šola, 1. nadstropje, ob 15. uri. 
- Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu.

APRIL
- »Strokovni popoldnevi«, četrtek, 14. 4. 2016, Srednja

zdravstvena šola, 1. nadstropje ob 15. uri
- Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu.
- Ob začetku tekaške sezone bodo tudi letos naše ma-

ratonke sodelovale na različnih maratonskih tekih. 

MAJ
- 18. 5. 2016, svečana prireditev ob 12. maju, medna-

rodnem dnevu medicinskih sester in babic s pode-
litvijo srebrnih znakov in zahval, Narodni dom Celje,
ob 18. uri

- Enodnevni izlet za upokojene sestre in ostale člane
DMSBZT Celje, sobota, 21. maj 2016.

- »Strokovni popoldnevi«, četrtek, 26. 5. 2016, Srednja
zdravstvena šola, 1. Nadstropje, ob 15. uri

JUNIJ
- Tridnevni izlet prvi vikend v juniju za vse člane in čla-

nice DMSBZT Celje. 
- Letni koncert Vokalne skupine Cvet. 

JULIJ
- Pohod med Triglavskimi jezeri, 12., 13. ali 14. julij po do-

govoru 

SEPTEMBER
- Večdnevno potovanje članov DMSBZT Celje 
- TPO, 20. 9. 2016, sekcija reševalcev v zdravstvu, Branko

Kešpert, mag. zdr. nege, SZŠ Celje 
- »Strokovni popoldnevi«, četrtek, 22. 9. 2016; Srednja

zdravstvena šola 1. nadstropje, ob 15. uri
- Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu

OKTOBER
- 20. 10. 2016, »Partnerski odnosi«, Albina Kokot, DMS,

master NLP, certifikat realitetne terapije, ZD Celje, 1. Nad-
stropje, sejna soba. 

- »Strokovni popoldnevi«, četrtek, 14. 10. 2016; Srednja
zdravstvena šola, 1. nadstropje, ob 15. uri

- Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu

NOVEMBER
- Martinovanje, začetek meseca, enodnevni izlet 
- Etika, doc. dr. Danica Železnik, (če bo dovolj prijav ali

pa v sodelovanju z drugimi društvi)
- Zakonodaja s področja zdravstva po dogovoru in števi-

lu prijav
- »Strokovni popoldnevi«, četrtek 17. 11. 2016; Srednja

zdravstvena šola, 1. Nadstropje, ob 15. uri
- Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu

DECEMBER
- TPO, 13. 12. 2016, Sekcija reševalcev v zdravstvu, Bran-

ko Kešpert, mag. zdr. nege, SZŠ Celje, predavalnica 
- Gledališka predstava v SNG Celje in pogostitev 

- Opera ali balet za zaključek leta, z avtobusnim prevozom
- Pogostitev in predstava za naše upokojene članice in čla-

ne DMSBZT Celje  
- Božični koncert Vokalne skupine Cvet
- Novoletno presenečenje za naše otroke članov DMSBZT

Celje 
DMSBZT Celje navaja dogovorjene datume in teme, o do-
datnih izobraževanjih ali predavanjih in dogodkih ter o
strokovnih izpopolnjevanjih iz področja obveznih vsebin
– modul licenca: »KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU,
TPO, ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLI-
CNA ETIKA«, vas bomo obveščali sprotno, z objavo v Utri-
pu in na spletnih straneh društva. 
Načrtujemo še nekaj predstav in ogledov.

V imenu DMSBZT Celje, Tomislava Kordiš, predsednica

Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2016

DMSBZT Gorenjske 
Januar:   
- 23. januar – tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na

Pokljuki 
- 28. januar – klinični večer: Obvladovanje bolnišničnih

okužb 

Februar:
- sankanje na Jezerskem – točen datum javljen

naknadno
- čajanka – Bled, Hotel Astoria

Marec:
- 3. marec – občni zbor s strokovnim izobraževanjem ter

slovesno obeležitvijo spominske plošče Angele Boškin,
Kolpern, Jesenice

April:
- 7. april – klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo

Jesenice 
- 21. april – strokovna ekskurzija z ogledom bolnišnice

Maj:
- udeležba na Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem

dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem
dnevu babic. 

- 19. maj – strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin –
Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške
nege (z meddruštvenim sodelovanjem) 

- 27. maj – ustvarjalna delavnica

Junij:
- izlet upokojenih medicinskih sester - točen datum in

kraj javljen naknadno
- 11. junij – planinski pohod na Kamniti lovec 
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September:  
- 9. september – tečaj Nordijske hoje okrog Blejskega

jezera
- planinski pohod v Dolomite 
- 29. september – klinični večer Promocija zdravja

Oktober:
- 20. oktober – strokovno izobraževanje iz obveznih

vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj

- 29. oktober – planinski pohod na Nanos 
- oktober – sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z

meddruštvenim delovanjem

November:     
- 11. november – ustvarjalna delavnica 
- 15. november – strokovno izobraževanje iz obveznih

vsebin – Kakovost in varnost v zdravstvu –
Zavarovalnica Triglav Kranj

- 19. November – 60. letnica DMSBZT Gorenjske s
svečanostjo ter podelitvijo priznanj »Srebrni znak« 

December:       
- prednovoletno srečanje upokojenih članic Društva

V letu 2016 bo organizirano: 
- Tečaj tujega jezika
- Tečaj računalništva
- Učne delavnice: asertivno komuniciranje (točen kraj in

datum javljen naknadno)
- 8 abonmajskih vstopnic za gledališke predstave, od

januarja do aprila ter oktobra do decembra 
- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga
- Tečaj country plesa 

Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske

DMSBZT Nova Gorica 
Strokovna izpopolnjevanja:
1. Kakovost in varnost v zdravstvu, 

Nova Gorica, 26. 2. 2016
2. Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED,

Ajdovščina, 16. 4. 2016
3. Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,

Nova Gorica, 15. 10. 2016
4. Tenka črta odgovornosti, Dutovlje, 10. 11. 2016

Druženja:
1. Občni zbor društva, Vrtojba, 4. 3. 2016
2. Strokovna ekskurzija, London, ogled muzeja

Florence Nightingale, 
odhod iz Nove Gorice 1. 4. 2016 

Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2016

3. Strokovna enodnevna ekskurzija: 
Kraj in čas določimo kasneje

4. Prednovoletno srečanje, kraj določimo kasneje,
26. 11. 2016

5. Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v
našem društvu

6. Pohodi:
2 x pohod: kraj in datum določimo kasneje

Društvene dejavnosti:
1. Seje Izvršnega odbora društva - več krat letno, seja

nadzornega odbora in druge seje vezane na
delovanje Društva MSBZT Nova Gorica

2. Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice
– Zveze

3. Aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi
sekcijami

Lahko nas obiščete na spletnih straneh: www.drustvo-
mszt-novagorica.si
Pišite nam na e- naslov: info@drustvo-mszt-
novagorica.si
Informacije: Damjana Polanc, predsednica Društva
MSBZT Nova Gorica,
telefon: 031 255 972; e-naslov: info@drustvo-mszt-
novagorica.si

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

SDMSBZT Koroške
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Koroške za leto 2016 načrtuje:
• Organizacijo in izvedbo predstavitvenih stojnic o delu

Društva in medijsko podprtih akcij promocije zdravja s
svetovanjem za zdravje za prebivalce v občinah Koroške
regije: v občini Dravograd v marcu, v občinah Muta in
Mislinja v juniju, v občini Prevalje septembra.

• Sklic Zbora članov Društva v februarju.
• »Vandranje« (dva rekreativna pohoda): Na Bricnik – 31.

marca 2016 in na Črni vrh nad Mislinjo, 17. septembra
2016. Organizira Sekcija za pohodništvo pri Društvu.

• Aktivno sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarod-
nih dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester (12. maj).
Organiziran bo prevoz za člane na nacionalno
svečanost.

• Obeleženje 50-letnice delovanja SDMSBZT Koroške s
slavnostno akademijo. Slovesnost bo potekala 16. 6.
2016.

V imenu SDMSBZT Koroške
Petra Štigl, predsednica
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SDMSBZT Koper 
STROKOVNA SREČANJA 
Kakovost in varnost v zdravstvu
Občni zbor SDMSBZT Koper, 
marec 2016, 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Doroteja Dobrinja, doroteja.dobrinja@gmail.com; 

Etika v praksi zdravstvene in babiške nege in zakonodaja
s področja zdravstva
november 2016
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Doroteja Dobrinja, doroteja.dobrinja@gmail.com;

Podelitev srebrnih znakov SDMSBZT Koper
december 2016
Portorož, Kongresni center Bernardin
Doroteja Dobrinja, doroteja.dobrinja@gmail.com; 

DRUŽABNA SREČANJA
20. 5. 2016 – Slovesnost ob 12. maju, mednarodnem dne-
vu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu
babic.
9. 12. 2016 – Slovesnost ob zaključku leta in podelitev ju-
bilejnih nagrad SDMSBZT Koper za leto 2016.

IZLETNIŠKI PROGRAM
- maj in september 2016, termin, lokacija in program bo-

do objavljeni na spletni strani SDMSBZT,
- jeseni 2016 – strokovna ekskurzija, program, termin in

lokacija bodo objavljeni na spletni strani SDMSBZT;

ENODNEVNI POHODI 
- program bo objavljen na spletni strani društva.

V imenu UO SDMSBZT Koper,
Doroteja Dobrinja, predsednica

Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2016

DMSBZT Novo mesto
V društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Novo mesto smo na redni seji izvršnega odbora
dne, 19. 10. 2015 sprejeli naslednji program strokovnih izo-
braževanj in drugih dejavnosti za leto 2016:

Januar:
8. dnevi Marije Tomšič – Kakovost zdravstvenih storitev
21. in 22. 1. 2016 v Dolenjskih Toplicah

Februar:
Zdravljenje retinopatije pri sladkorni bolezni in redni letni
občni zbor
od 01. do 07. 2. 2016 v Novem mestu
Etika v ZN
od 20. do 25. 2. 2016 v Novem mestu                   

Marec:
Sodobni pristopi k zdravljenju inkontinence
od 10. do 15. 3. 2016 v Novem mestu
Novosti na področju porodništva
od 10. do 20. 3. 2016 v Novem mestu

April:
Kakovost in varnost v zdravstveni negi 
od 15. do 20. 4. 2016 v Trebnjem

Maj: 
Česa nas niso naučili v šoli
Srečanje ob dnevu medicinskih sester
17. 5. 2016 v Dolenjskih Toplicah
Celiakija – življenje brez glutena
od 25. do 30. 5. 2016 v Novem mestu

Junij:
Življenje pod črto
od 1. do 10. 6. 2016 v Novem mestu 

September:
Novosti na področju zdravstvene nege in oskrbe ran
od 20. do 25. 9. 2016 v Novem mestu

Oktober:
Vloga medicinske sestre v antikoagulantni ambulanti
Datum in kraj srečanja: od 10. do 20. 10. 2016 v Novem
mestu

November:
Delovanje urgentnega centra Novo mesto
od 10. do 15. 11. 2016 v Novem mestu

December:
Novoletno srečanje – podelitev srebrnih znakov
16. 12. 2016 na Prepihu

Pridržujemo si pravico do sprememb programa, za infor-
macije se lahko obrnete na e mail: jozica.resetic@sb-
nm.si ali karmen.janezic@sb-nm.si

Program pohodov za leto 2016
1. Sv. Trojica na Vipavskem
2. Divji potok - Soteska
3. Kofce
4. Grad Fridrichstein - Kočevje
5. Debela peč - Pokljuka
6. Pohod v neznano
Pohodništvo vodi ga. Marjeta Martinčič. 

Seznam izletov za leto 2016
April: Izlet v Romunijo (5 dni)
September: Izlet na Baltik

V imenu DMSBZT Novo mesto,
mag. Jožica Rešetič, predsednica
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DMSBZT Pomurja
I. STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

JANUAR:
• EFT – tapkanje, učna delavnica, NIJZ; M. Sobota

FEBRUAR
• Učna delavnica s Klaro Ramovš – Tudi beseda je zdravi-

lo - dvodnevna, NIJZ, M. Sobota
• Strokovno srečanje s predstavitvijo ZN na Internem odd.

SB M. Sobota, SB M. Sobota

MAREC
• Zdravstvena zakonodaja v luči ZN in etične in moralne

dimenzije v zdravstveni in babiški negi – Vivat, Moravske
Toplice

• Zdravstvena nega v dermatologiji – kožni rak in vplivi
sončenja, NIJZ, M. Sobota

APRIL
• Kakovost in varnost v zdravstvu – Vivat, Moravske

Toplice
• Supervizija v zdravstveni negi – Vivat, M. Toplice

MAJ
• 11. kongres zdravstvene in babiške nege ob mednaro-

dnem dnevu medicinskih sester  
• Svečanost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester

na lokalni ravni s podelitvijo srebrnih znakov

JUNIJ
• Depresija in vloga medicinskih sester pri obravnavi pa-

cienta z depresijo, Vivat, M. Toplice

SEPTEMBER
• Strokovno srečanje s predstavitvijo ZN v ZD Ljutomer

OKTOBER
• 7. Pomurski simpozij o kronični rani – 3. Mednarodni, Vi-

vat, M. Toplice

NOVEMBER
• Status medicinskih sester v družbi s predstavitvijo rezul-

tatov raziskave, Vivat, M. Toplice

II. EKSKURZIJE 
• Enodnevna ekskurzija v Logarsko dolino z ogledom Do-

ma starejših Gornji Grad – junij 
• Predbožična ekskurzija – december

OBČNI ZBOR – 19. februar 2016, Vivat, M. Toplice

III. POHODNIŠTVO
• Na Goričko z ogledom vulkanije pri Gradu na Goričkem

- maj

• Maraton treh src, Radenci - maj
• Kolesarski maraton - september

IV. KULTURNE DEJAVNOSTI 
• Koncert vokalne skupine Žarek. Skupina ima vaje vsak

torek 2 uri 
• Ogled gledališke predstave ali koncerta – 8. marec
• Ogled kulturnega dogodka in vzpon na stolp v Len-

davskih Goricah – Kulturna dvorana v Lendavi
• Ogled predstave Ljubiteljske gledališke skupine DMS-

BZT Pomurja – november

V. SREČANJA
• Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob med-

narodnem dnevu medicinskih sester, maj 
• Srečanje pomurskih medicinskih sester s podelitvijo sre-

brnih znakov, maj 
• Srečanje z združenjem medicinskih sester iz zamejstva

– Avstrija, september
• Srečanje upokojenih medicinskih sester, november
• Skupine za samopomoč in osebnostno rast, vse leto 
• Koncert pevskih zborov in vokalnih skupin DMSBZT MB,

CE in Pomurja, oktober
• Organizacija srečanja funkcionarjev Zbornice – Zveze,

junij 

VI. RAZISKOVALNA SKUPINA 
• Raziskava o statusu medicinskih sester v družbi 

VII. TEČAJI TUJIH JEZIKOV 
• Začetni in nadaljevalni tečaj angleškega in nemškega

jezika – če bo dovolj prijav

VIII. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
• Sodelovanje pri izdaji zbornika ob 7. Pomurskem sim-

poziju o kronični rani 

IX. DRUGE AKTIVNOSTI PO DOGOVORU IN POTREBAH
V DRUŠTVU

Program dela se lahko med letom še dopolnjuje in sprem-
inja

V imenu IO DMSBZT Pomurja pripravila 
Daniela Mörec, predsednica
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DMSBZT Ptuj – Ormož
Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v
zdravstveni in babiški negi in so usklajeni z obveznimi in
priporočenimi vsebinami.

STROKOVNA SREČANJA
• 13. 2. 2016, Kakovost in varnost v zdravstvu (modul li-

cenca)
• 5. 3. 2016, Temeljni postopki oživljanja z AED (modul li-

cenca)
• 23. 5. 2016, Astma in KOPB z učnimi delavnicami
• 24. 9. 2016, Kronična rana – mednarodni simpozij
• 5. 11. 2016, Z učinkovito komunikacijo do dobrih me-

dosebnih odnosov
• Januar – april, 4 urne delavnice: Kinestezija za vse za-

poslene v zdravstveni negi
• April – oktober, 4 urne delavnice: Preprečevanje padcev

in uporaba ovirnic

SREČANJA
• Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dne-

vu medicinskih sester (12. maj) in babic (5. maj). Orga-
nizirali bomo brezplačen prevoz na svečano proslavo.

• 12. 5. - 15. 5. 2016, Aktivnosti v regiji, za promocijo
zdravstvene in babiške nege v organizaciji DMSBZT Ptuj
– Ormož

KULTURNE DEJAVNOSTI
11. 3. 2016, gledališka predstava - Svetniki

IZLETNIŠTVO
• 4. 6. 2016, planinski izlet na Golte
• 10. 9. 2016, izlet – v dolinah tihih ...

ZAKLJUČEK LETA
• 2. 12. 2016, zaključek leta v Hotelu Roškar
• 13. 2. 2016, REDNI OBČNI ZBOR DMSBZT Ptuj – Ormož v

Hotelu Roškar.          
- Načrtujemo 3 - 4 redne seje predsedstva društva.
- Sodelovali bomo z Zbornico – Zvezo, v okviru odbora

regijskih strokovnih društev, z ostalimi regijskimi
strokovnimi društvi in strokovnimi sekcijami pri Zborni-
ci – Zvezi.

- Spremljali bomo aktualna dogajanja na področju
zdravstva, zdravstvene in babiške nege.

Program dela je bil sprejet na 3. redni seji predsedstva
društva, 13. oktobra 2015.

Kontakt: tanja.ribic.vidovic@siol.net
tel. št. 041 – 429 - 228

V imenu DMSBZT Ptuj – Ormož,
Tanja Ribič Vidovič, predsednica

DMSBZT Velenje 
1. Januar 2016 – Motnje spanja

2. Februar 2016 – Mobing na delovnem mestu (kdaj,
kako);

3. Marec 2016 – Etične in moralne dimenzije v
zdravstveni negi; 

4. April 2016 – Planetarni gong; 
vensko popuščanje

5. Maj 2016 – Svečana proslava ob mednarodnem
dnevu medicinskih sester; 
Oskrba kroničnih ran s sodobnimi pripomočki

6. Junij 2016 – Zakaj zbolimo?

7. September 2016 – Kakovost in varnost v zdravstvu;

8. Oktober 2016 – Izlet DMSBZT Velenje;

9. November 2016 Temeljni postopki oživljanja z
avtomatskim defibrilatorjem (modul licenca –
obvezne vsebine);

10. December 2016 – Kulturna predstava ali strokovno
predavanje
tradicionalno prednovoletno druženje članov
DMSBZT Velenje.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA

1. Tečaj standardnih plesov
2. Pravilna priprava na rekreativni tek
3. Planinski pohod 
4. Smučarski dan DMSBZT Velenje

Natančen datum, kraj izvedbe in izvajalec bo sporočen
naknadno. Izvršni odbor lahko v primeru nepredvidenih
zapletov organizira nadomestna predavanja. V primeru
predlogov s strani članov društva lahko organiziramo
strokovna in družabna srečanja tudi izven programa
dela. 

V imenu DMSBZT Velenje,
Janez Kramar, predsednik
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Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v medicini dela,
prometa in športa

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Reševanje konfliktov in obvladovanje stresa na

delovnem mestu 
16. 9. 2016, Portorož

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri mag. Nevenki Šestan, E-pošta
nevenka.sestan@gmail.com ali tel. 041 911 483.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Nevenka Šestan

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in
izobraževanju

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Zdravstvena nega pacienta pri različnih

bolezenskih stanjih
4. 3. 2016, Celje

b. Medicinske sestre vzgajamo in izobražujemo
25. 8. 2016,  Murska Sobota

c. Strokovna ekskurzija
28. 10. 2016, Kraj: določimo naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Ireni Šumak, E-pošta: irena.sumak@gmail.com ali tel.:
031 535 841.

Predsednica Sekcije medicinskih sester v vzgoji in
izobraževanju 

Irena Šumak

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov psihiatriji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Svetovalne in motivacijske tehnike IV. – delo na

sebi je delo za pacienta
10. in 11. 3. 2016, Dolenjske Toplice, Šmarješke
Toplice ali Strunjan

b. Nasilje, obvladovanje nasilja in prisilni ukrepi v
zdravstvu (posebni varovalni ukrepi) – delo v
delavnicah
25. in 26. 5. 2016, Kraj: javljen naknadno 

c. Izboljševanje in zagotavljanje kakovostnih in
varnih procesov na področju zdravstvene
obravnave pacienta z duševno motnjo: od teorije
k praksi
10. 10. 2015, Kraj: javljen naknadno

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj

a. Osnovno izobraževanje na področju odvisnosti
od prepovedanih drog
Datum: dvodnevno izobraževanje, termin javljen
naknadno, Kraj: javljen naknadno 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Branku Bregarju, E-pošta brane.bregar@gmail.com 

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v psihiatriji
mag. Branko Bregar

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
anesteziologiji, intenzivni terapiji in
transfuziologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Učne delavnice - Priprava, shranjevanje,

distribucija in transfuzija krvnih komponent
Marec 2016, Ljubljana 

b.  Enodnevni seminar – Mehanska ventilacija
Datum: predvidoma september 2016 , Ljubljana

c. 49. strokovni seminar 
1. in 2. 4. 2016,  Rogaška Slatina

d. Enodnevni seminar – Hemodinamski monitoring
Datum: november 2016, Ljubljana 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Dejanu Doberšku, e-pošta
dejan.dobersek@gmail.com, ali na tel.: 031/518-372

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in

transfuziologiji
Dejan Doberšek

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v patronažni
dejavnosti

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Timsko delo in medsebojno sodelovanje – izzivi

za kakovostno zdravstveno obravnavo na
pacientovem domu (področja bomo določili
naknadno) 
20. in 21. 4. 2016, Kraj: še ni določen

2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. 8. Posvet vodij patronažnih služb

3. november 2016, Kraj: naknadno 
b. 40. obletnica delovanja strokovne sekcije

Datum: naknadno, Maribor

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Martini Horvat, E-pošta horvat.tinka@gmail.com ali
tel 01 745 777.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v patronažni dejavnosti

Martina Horvat

Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj strokovnih sekcij v letu 2015
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Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v operativni
dejavnosti

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Varnostna kultura – zapleti in odkloni, ki nam

pretijo
15. 4. 2016, Otočec

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj
a. En tim, ena rešitev

25. – 26. 11. 2016, Moravske Toplice

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Tatjani Požarnik, E-pošta:
tatjana.pozarnik@gmail.com.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v operativni dejavnosti

Tatjana Požarnik

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v pediatriji 

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Enodnevno strokovno srečanje: Kakovost v

zdravstveni negi v pediatriji
12. 3. 2016, Kraj: naknadno

b. Dvodnevno strokovno srečanje: Nujna stanja v
pediatriji in aktivnosti zdravstvene nege
14. in 15. 10. 2016, Kraj: naknadno 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Majdi Oštir, e-pošta: majda.ostir@siol.net.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v pediatriji

Majda Oštir 

Sekcija medicinskih sester in babic
1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Zdravje družin in babištvo

22. 4. 2016, Dolenjska
b. Podpora ženskam in družini ob neuspeli

nosečnosti 
21. 10. 2016, Koroška

2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Mednarodni dan babic

5. 5. 2016, Notranjska

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Aniti Prelec, E-pošta preleca@gmail.com  ali tel.  041
857 265.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in babic
Anita Prelec

85UTRIP November 2015

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen -

KOPB 
8. in 9. 4. 2016, Terme Zreče

b. Neinvazivna mehanična ventilacija
Maj ali november 2016, Univerzitetna klinika Golnik

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri predsednici sekcije Lojzki Prestor,
lojzka.prestor@klinika-golnik.si ali tel. 041 821 189                          

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v pulmologiji

Lojzka Prestor

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v splošni
medicini 

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Empatija, komunikacija in čustveni odziv v

odnosu medicinska sestra in pacient
18. 3. 2016,  Celje

b. Kronična obstruktivna pljučna bolezen - KOPB,
astma, sladkorna bolezen
30. 9. 2016, Ljubljana

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj
a. Srečanje timov družinske medicine

20. in 21. 5. 2016, Ljubljana
3. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Srečanje glavnih medicinskih sester zdravstvenih

domov Slovenije
6. 4. 2016, Ljubljana

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri predsednici sekcije Tadeji Bizjak, E-pošta
sekcijasplosnemedicine@gmail.com ali tel. 040 231 312.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v splošni medicini

Tadeja Bizjak

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v onkologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Strokovni seminar ˝Slovenija in rak˝, v sklopu

katerega bomo izvedli tudi učno delavnico z
naslovom ˝Učenje zdravstvenih delavcev
zdravstveno vzgojnega dela z bolniki, ki
prejemajo sistemsko terapijo˝
8. in 9. 4. 2016, Kraj: sporočimo naknadno

2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Adwisory council meeting

November 2016, Kraj:  naknadno
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b. EONS (Evropsko onkološko združenje
medicinskih sester) 10. kongres
Jesen, 2016, Dublin, Irska

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Gordani Marinček Garić, E-pošta
Gmarincek@gmail.com ali tel. 031352695 .

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v onkologiji

Gordana Marinček Garić

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov kirurgiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Strokovni seminar in kirurške delavnice – z dokazi

podprta zdravstvena nega  - priložnost za varno
in učinkovito obravnavo kirurškega pacienta
20. in 21. 5. 2016, Kongresni center Treme Zreče

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj
a. Redni strokovni posvet vodilnih medicinskih

sester, koordinatork kirurške zdravstvene nege
11. 11. 2016, Ljubljana

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri predsednici SS Lidiji Fošnarič, fosnaric@t1.si ali tel.
040 742 237 (po 15.uri).

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v kirurgiji

Lidija Fošnarič

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
oftalmologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Novosti v oftalmološki zdravstveni negi in

oftalmologiji
18. 3. 2016, Ljubljana

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj
a. 11. slovenski oftalmološki kongres-program za

medicinske sestre
10. 6. 2016, Portorož

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Bernardi Mrzelj, E-pošta bernarda.mrzelj@gmail.com
ali tel. 031741599.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v oftalmologiji

Bernarda Mrzelj

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji
in zdraviliški dejavnosti

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Zapleti v rehabilitacijski zdravstveni negi

10. 3. 2016, Terme Topolšica
2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj
a. Specialna znanja s področja zdravstvene nege

bolnika z motnjami v uriniranju (skupaj z
enterostomalno sekcijo)
Datum: v prvi polovici leta 2016

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Veroniki Vidmar, E-pošta: veronika.vidmar@ir-rs.si .

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Veronika Vidmar

Sekcija medicinskih sester v
enterostomalni terapiji

5. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Holistična obravnava pacienta v enterostomalni

terapiji – od urgentnih stanj do preventive
3. in 4. 3. 2016, Strunjan

b. Srečanje enterostomalnih terapevtov
Datum: oktober, Kraj: še ni dogovorjeno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri mag. Tamari Štemberger Kolnik,
tamara.stemberger@gmail.com  ali tel. 041 478 228.

Predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni
terapiji

Mag. Tamara Štemberger Kolnik

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji,
dializi in transplantaciji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Tečaj usposabljanja kandidatov na področju

priprave pacienta na transplantacijo ledvice:
• Optimalna priprava pacienta na transplantacijo

ledvice na čakalno listo po programu
Eurotransplanta

• Obravnava pacienta s presajeno ledvico
18. 3. 2016, Ljubljana

b. 1. Simpozij nefrološke zdravstvene nege pacienta
z mednarodno udeležbo
Tema simpozija: Implementacija kakovostne in
varne zdravstvene nege pri pacientu z boleznijo
ledvic
29. 9. – 1. 10. 2016, Kraj: sporočen bo naknadno 

c. Varovanje ožilja pri pacientih s končno ledvično
odpovedjo in reševanje zapletov
23. 4. 2016, Murska Sobota, Hotel Diana
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e. Teoretično in klinično usposabljanje za pridobitev
specialnih znanj na področju peritonealne dialize
18. in 19. 11. 2016, Ljubljana

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj
a. Peritonealna dializna šola 

30. 1. 2016, Ljubljana
b. 30. obletnica zdravljenja s hemodializo v SB

Trbovlje
Datum: maj, Kraj: naknadno

3. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Seja strokovne skupine na področju prehrane:

Prehransko stanje pacienta v nadomestnem
zdravljenju
Datum: maj po dogovoru
Kraj: Zbornica Zveza, Ljubljana

b. Dogodek: Seja strokovne skupine na področju
nacionalnih protokolov
Datum: po dogovoru, Kraj: Ljubljana

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri predsednici sekcije Mirjani Rep , E-pošta
info@nefroloska-sekcija.com ali tel.: 031 228 384  .

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Mirjana Rep 

Sekcija reševalcev v zdravstvu 
1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Učna delavnica: Dihalna pot

4. 2. 2016, Pekre pri Mariboru, IC URSZR (Uprava RS za
zaščito in reševanje) 

b. Seminar: Znanja, veščine in kompetence
reševalcev (srečanje sodnikov in organizatorjev
Rogle)
14. - 15. 4. 2016, Zreče

c. Učna delavnica: Imobilizacija
6. 5. 2016, Sežana, IC URSZR

d. X. Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip
NMP
22. - 24. 10. 2016, Rogla

e. Učna delavnica: Triaža v masovnih nesrečah in
osnove komunikacije na terenu
28. 10. 2016, Ig pri Ljubljani , IC URSZR

f. Učna delavnica: Interpretacija EKG-ja
18. 11. 2016, Celje

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj
a. Sekcija MRMI (Medical Response in Major

Incidents) pri SZD (Slovensko Zdravniško Društvo)
Tečaj: Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah
Januar 2016, Novo mesto

b. SZUM (Slovensko združenje za urgentno medicino),
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
urgenci)
23. mednarodni simpozij o urgentni medicini
16. – 18. 6. 2016, Portorož 

2. Ostali dogodki
a. Strokovno srečanje inštruktorjev (kraj in čas

naknadno)
Veleslalom reševalcev (januar / Rogla)

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri predsedniku Sekcije  (Darko Čander),
elektronski naslov: cander.darko@gmail.com ali tel.  040
75 77 79.   

Predsednik sekcije reševalcev v zdravstvu
Darko Čander

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
endokrinologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Sladkorna bolezen v domačem okolju

18.-19. 3. 2016, Ljubljana
b. 4. endokrinološki kongres zdravstvene nege

20.-22. 10. 2016, Portorož

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri predsednici sekcije Jani Klavs
E-pošta: janaklavs@gmail.com ali tel. 041/519'229

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v endokrinologiji

Jana Klavs

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v endoskopiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. letni seminar (naslov naknadno)

5.-6. 5. 2016, Dolenjske Toplice
b. Funkcionalno izobraževanje iz endoskopije

Marec-april 2016 (točen datum naknadno)
Ljubljana

c. Učna delavnica: Perkutana endoskopska
gastrostoma - PEG
September 2016. Kraj: naknadno 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Tatjani Gjergek, E-pošta gjergek.tatjana@gmail.com
ali tel 041/364 905.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v endoskopiji

Tatjana Gjergek
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Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
zobozdravstvu

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Kakovostna zdravstvena nega v

zobozdravstvu
8. in 9. 4. 2016, Kraj: naknadno

b. Vzdrževanje ustne higiene od dojenčka do
starostnika 
28. 1. 2016, Ljubljana, Zbornica – Zveza

2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Ogled Univerzitetni klinični center

Ljubljana – stomatološka kinika 
Jeseni 2016, Ljubljana 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so
na voljo pri predsednici sekcije, e-pošta
cok.marina@gmail.com, tel. 051 / 396 296.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Marina Čok

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
dermatovenerologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. 22. strokovno srečanje

20. 5. 2016, Kraj: sporočimo naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so
na voljo pri Mojci Vreček, E-pošta
mojca.vrecek@kclj.si ali tel. 01 522 4145.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

Mojca Vreček

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
sterilizaciji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Razumevaje sterilizacije – Tisoč težav in

ena rešitev (okviren naslov)
31. 3. 2016 – 1. 4. 2016, Otočec

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so
na voljo pri Nataši Piletič, E-pošta:
natasa.piletic@sb-nm.si ali tel. 041 459 433 .

Predsednica Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

Nataša Piletič

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v urgenci.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki

Sloveniji -
Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega
sistema
29. – 30. 1. 2016 in 16. – 17. 9. 2016
Kraj: naknadno

b. Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in
reanimacija
11. 3. 2016, Izola

c. Urgentni pacient  
20. – 21. 10. 2016, Kraj: naknadno

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj
a. Naslov: 23. mednarodni simpozij o urgentni medicini

16.-18. 6. 2016, Portorož

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri Vidi
Bračko, E-pošta vida.bracko@gmail.com ali tel. 041 909 328.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
urgenci

Vida Bračko

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov na internistično infektološkem
področju

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Kontinuirana zdravstvena nega ter povezava med

različnimi nivoji zdravstvenega varstva
4. 3. 2016, Slovenj Gradec

b. Zagotavljanje kakovosti v zdravstvenem varstvu
8. 10. 2016, Rogaška Slatina

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri
Veroniki  Jagodic Bašič, E-pošta veronika.jagodic@gmail.com ali
tel.: 031 643 496.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
na internistično infektološkem področju

Veronika Jagodic Bašič

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
hematologiji
2. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Dvodnevni seminar 

8. in 9. 4. 2016, Laško
b. Dvodnevni seminar

7. in 8. 10. 2016, Kraj: naknadno 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri
predsednici sekcije Nataši Janevski, natasa.rezun@gmail.com .

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
hematologiji

Nataša Janevski
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Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v socialnih
zavodih

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Varnost in kakovost v zdravstveni negi (ciljna

populacija vodje zdravstvene nege in oskrbe)
16. 3.-17. 3. 2016, Kraj: naknadno

b. Celostna obravnava starostnika z motnjami
zaznavanja
20. 4.-21. 4. 2015, Kraj: naknadno

c. Varnost in kakovost v zdravstveni negi (ciljna
populacija tehniki zdravstvene nege, bolničar-
negovalec)
20. 10. 2015, Kraj: naknadno

2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Izvedba delavnic Motnje požiranja 

Datum: po dogovoru v posamezni regiji
Kraj: naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri: Marjetka Smolinger Galun;
marjetka.smolinger@gmail.com ali tel. 041 954 416

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v socialnih zavodih

Marjetka Smolinger Galun

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in
angiologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Teme strokovnega srečanja: atrijska fibrilacija,

žensko srce, prirojene srčne napake 
27. 5. 2015, Šmarješke Toplice, 
Terme Šmarješke Toplice

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Tanji Žontar, E-pošta tanja.zontar@klinika-golnik.si
ali tel. 041 621 209.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Tanja Žontar

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

4. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Možgani – srce življenja

3. 3. 2016, Topolšica

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Maji Medvešček, E-pošta
maja.medvesceksmrekar@gmail.com. 

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nevrologiji

Maja Medvešček 

Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
otorinolaringologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Celostna obravnava pacienta z obolenji nosu

4. 3. 2016, Terme Vivat, Moravske toplice
2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Vestibularne vaje

April 2016, Kraj: naknadno sporočimo

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Matjažu Mrharju, E-pošta : info@sekcija-mszt-orl.si  ali
tel. 040 216 890 .

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v otorinolaringologiji

Matjaž Mrhar

Sekcija medicinskih sester v
managementu

2. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Medicinska sestra v vlogi vodje

26. 5. 2016, Ljubljana
b. Učna delavnica z naslovom Kategorizacija

zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege
21. 1. 2016 od 15. do 19. ure
Ljubljana, v prostorih Zbornice Zveze

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo
pri Saši Kadivec, E-pošta: sasa.kadivec@klinika-golnik.si
ali tel.: 051 316 360 .

Predsednica Sekcije medicinskih sester v managementu
Saša Kadivec
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NAGRADNI NATEČAJ 
ZA NAJBOLJŠO MODRO ZGODBO
V majski številki Utripa smo objavili natečaj za
najboljšo modro zgodbo na temo umiranja, dela z
neozdravljivo bolnimi in njihovimi svojci. 
Do sedaj smo objavili štiri modre zgodbe. 
Vabimo vas, da nam do 20. novembra pošljete
svojo modro zgodbo, kajti nagradni natečaj se
končuje.
Zgodbe bo ocenjevala Delovna skupina za
paliativno zdravstveno nego.
Najboljše modre zgodbe bodo nagrajene.

Uredništvo Utripa


