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Zavezani smo, da pomagamo 
Darinka Klemenc

Mesec september je tako v svetu kot doma najbolj zaznamoval velik begunski val, ki se
je pravzaprav napovedoval že dolgo. Preseljevanja beguncev, vojne, nasilje so, žal,
stalnica tudi današnjega časa. Kot da se človeštvo iz dveh in več tisočletij ni ničesar
naučilo in mora praktično vsaka generacija to izkusiti na »lastni koži«.

N
ekje sem prebrala, da samo pet generacij v vsej zgodovini človeštva ni izkusilo vojne.
Leta je svet opazoval (in povzročal) tudi vojne na Bližnjem vzhodu in drugih kriznih
žariščih. In jih še kar povzroča. In opazuje. Tudi Evropa, ki se je znašla v navalu

velikega števila beguncev na svojih mejah in v svojih državah, ni pripravljena, še manj
posamezne države članice ali njene sosede. Glede na razsežnost pojava, vključenih držav
v dotok prebeglih ljudi zaradi aktualnih vojnih grozot, tudi ekonomskih razmer (morda
tudi političnih, verskih in drugih razmer, to bodo analizirali drugi), so posledice za EU
težko predvidljive. Dejstvo je, da Evropa najbrž ne bo več takšna, kot je bila. V dobrem ali
slabem. O tem so mnenja zelo različna, od najbolj homofobnih do najbolj humanitarnih
in empatičnih občutij posameznikov, političnih strank, civilnih združenj, drugih skupin. 
Evropa se torej sooča z največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni, ki so jo
povzročile predvsem vojne na Bližnjem vzhodu. Ljudje se umikajo pred islamskimi
skrajneži in iščejo zavetje in spodobno življenje. Istočasno pa je tudi Evropa, oslabljena
zaradi iztekajoče se gospodarske krize, slabo pripravljena na ta eksodus ljudi, tudi ni
enotna, niti center upravljanja, torej Bruselj, ki se odziva počasi, najbrž prepočasi, in se
medtem države v EU vsaka po svoje ukvarjajo s tem izzivom (Madžarska, Grčijo, Italija,
Turčija, lahko v prihodnosti tudi Slovenija) in posledično z obstoječimi ali potencialnimi
problemi velikega števila prebežnikov, med katerimi so tudi ženske in otroci, cele
družine, sicer je največ mladih moških.
Ob tem se praktično povsod oblikujeta dve liniji odnosov do pojava in tudi politik. Prva
linija begunsko krizo razume kot napad na evropske vrednote in v preprečevanju tega
gradi ograje in zidove, da »Evropo obrani pred prebežniki«. Druga jo vidi kot veliko
humanitarno krizo, apel po pomoči ljudem in izvaja aktivnosti za čim lažji pretok ljudi do
želenih destinacij, največ v Nemčijo in nekaj v Skandinavijo, in pomaga beguncem. Naša
država je v tej drugi skupini, seveda mnenje ljudi tudi pri nas ni enotno, je pa to odločitev
politike. Ob tem seveda obstaja tudi veliko bojazni, kam namestiti in kako naprej
(integracija) z ljudmi, ki bi se za krajši ali daljši čas odločili ostati pri nas. Trenutno je
dejstvo, da v državah Bližnjega vzhoda, zlasti v Siriji in Iraku, potekajo spopadi, da so
življenja ljudi ogrožena, da države na tem področju praktično ne delujejo, islamski
skrajneži, povezani v Islamsko državo, obvladujejo severni del Sirije in Iraka; to ozemlje
počasi, a vztrajno (in nasilno) dobiva elemente prave države. Tu, žal, vladajo skrajneži s
svojo skrajno ideologijo in izvajajo za človeka nesprejemljiva dejanja (obglavljanje
»nevernikov« ali drugače mislečih, obešanje, kamenjanje, posiljevanje žensk, uničevanje
kulturnih spomenikov). Ni izključeno, da v ozadju potekajo velike trgovine z nafto,
umetninami in drugim vrednim blagom. Vse to je v beg za življenjem pognalo
desettisoče, morda stotisoče ali celo milijone ljudi. 

Glede na občutljivost teme in nejasno prihodnost bi težko kot strokovno reprezen-
tativno nacionalno združenje veliko komentirali begunsko krizo. Tudi nismo poklicani;
nismo politični ali kakšni drugi komentatorji, smo nestrankarsko, civilno, strokovno,
prostovoljno združenje, ki se združujemo zaradi skupnih interesov, v prvi vrsti razvoja
stroke in zavzemanja za interese in potrebe svojega članstva. Nekaj zgornjih dejstev je
morda potrebnih, da pogledamo, kaj je naša dolžnost kot najštevilčnejše in tvorne



5UTRIP Oktober 2015

UVODNIK

poklicne skupine v zdravstvu. Naša država je zavezana predpisom in sporazumom EU, pa
tudi vsem drugim evropskim in svetovnim listinam. S tem naj se ukvarjajo drugi: politika,
pristojna ministrstva, druge institucije, mi lahko na odločitve politike lahko vplivamo kot
volivci ali aktivni v politiki. 
Naša stroka pa je zavezana profesionalizmu, strokovnim predpisom, protokolom,
smernicam, standardom, etičnim, moralnim vrednotam, skrbi za ljudi, kar je opredeljeno
tudi v številnih naših dokumentih, še posebej v obeh naših kodeksih poklicne etike tako
za zdravstveno nego in oskrbo kot za babiško nego. Ko prelistamo kodekse, najdemo več
členov, ki nas opozarjajo, da smo zavezani pomoči ljudem brez razlikovanja njihove
verske, rasne, politične in drugih pripadnosti, … in še več tega si preberite v naših
prenovljenih kodeksih, ki ste jih vsi člani dobili tudi osebno po pošti. Kodeksa sta tudi na
naših spletnih straneh. Naj vas spomnimo tudi na druga aktualna obvestila v zvezi z
begunsko krizo, ki vam jih posredujemo (tudi) preko spletnih strani, najdete jih tudi na
spletnih straneh Ministrstva za zdravje. Trenutno, ko to pišemo, se iščejo prostovoljci, tudi
medicinske sestre, za ev. pomoč na vstopnih točkah s Hrvaško (zlasti okrog Brežic), saj se
ponovno pričakuje naval velikega števila pribežnikov. 

Mnogi opozarjajo, da je treba begunsko krizo reševati v kriznih žariščih, kjer je nastala.
Najbrž se s tem večinoma strinjamo. Od svetovnih velesil, tudi od EU in od naše države,
pričakujemo, da bodo storile kar največ za mir na tem delu sveta in da so potrebna
konkretna dejanja. Danes pa, ko se soočamo s pojavom pribežnikov pri nas, ko si večina
želi samo prečkati našo državo, medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege in
bolničarji vemo, kje nam je mesto. Vsaj večina.

Poziv ministrstva za pomoč za prostovoljno delo zdravnikov in medicinskih sester je
na naši spletni strani:

http://www.zbornica-zveza.si/sl/pobuda-za-prostovoljno-delo-zdravnikov-medicinskih-
sester

POBUDA
Zbornica – Zveza daje pobudo, da se tudi v naših vrstah odzovemo na stisko ljudi.
Tako predlagamo, da se pri organizaciji izobraževalnih in drugih dogodkov, kjer se
zbirajo večje skupine ljudi, zbirajo higienski pripomočki (plenice, vložki, vse drugo
za osebno higieno), kar je že stalnica našega delovanja. Pripomočke lahko pustite
tudi v naših prostorih, ko pridete k nam na kak sestanek ali izobraževanje (za to je
ob vhodu posebna košara). Pozivamo tudi vsa regijska strokovna društva,
strokovne sekcije, zavode in vse druge, da se pridružijo tej pobudi in tudi v svojih
okoljih organizirajo zbiranje; zbrani pripomočki naj bodo namenjeni po njihovi
presoji najbolj potrebnim skupinam (begunci, prebivalcem RS v stiski, npr. revnim
družinam, otrokom,…).  Zbrane pripomočke bomo tudi na Zbornici – Zvezi po
presoji podarili tistim, ki jih potrebujejo.  Podobno akcijo smo uspešno izvedli že
večkrat; lani smo zbrano podarili Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. �
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M
edicinska sestra Helena je v naslednjih mesecih postala osrednja oseba tetinega okre-
vanja. Ob pogovoru in opazovanju tete je ugotovila, kaj so njeni problemi, in začela
s postopki, ki so jih ublažili ali odstranili. Kar mi je padlo v oči, je bila pri njej poveza-

va med analizo položaja, načrtovanjem, izvedbo in ugotavljanjem učinkov – kar je značil-
no za strokovnjake (Schon bi to imenoval »refleksija-v-akciji«, gl. Pahor 2009), ki spremi-
njajo pojav v načrtovano smer. V zdravstvu, kjer je zdravstveni delavec utelešeno znanje, ho-
deči inštrument zdravljenja, je pogosteje kot v drugih strokah potrebna tudi osebna (fizi-
čna, duševna in socialna) intervencija v uporabnikov prostor – telesni, duševni in socialni.
In to je Helena počela – analizirala je pacientkine težave, ki so bile v tisti fazi prvenstveno
na ravni delovanja telesa, in na tej ravni tudi ukrepala – zavezala si je plastični predpasnik,
nataknila rokavice, pripravila vse druge pripomočke in teti po dolgem času omogočila
vzpostavitev tistih življenjskih aktivnosti, o katerih po navadi ne govorimo, so pa vir hude-
ga trpljenja, če je z njimi kaj narobe. Za strokovnjake je značilno tudi sprejemanje osebne
odgovornosti za odločitve. Tudi to sem videla v živo: odstranitev urinskega katetra po več-
krat ponovljeni infekciji. Helena je bila vezni člen z osebnim zdravnikom in pobudnica na-
potnic za opremo in drugo. Pomagala nam je, da se je teta vključila v projekt fizioterapije
na domu za paciente po možganski kapi. Ker je skrb za tetino osebno higieno presegala na-
še znanje in moči, nam je Helena kasneje omogočila dnevno pomoč medicinske sestre na
domu. In, kar me je še posebej presenetilo – Helena je opazila mojo osebno stisko, ko sem
se naenkrat znašla v vlogi skrbnice in negovalke moje sorodnice, ki je bila trideset let sta-
rejša od mene, vedno močna in odločna in sposobna skrbeti ne le zase, ampak tudi za dru-
ge. Taka zamenjava vlog za večino ljudi ni lahka, zlasti če se zgodi naenkrat. Nekateri zdrav-
stveni delavci, ki se s skrbjo za bolne že dolgo poklicno ukvarjajo, za take probleme nima-
jo razumevanja, celo menijo, da gre za nesprejemljivo ignoriranje in nehvaležnost mlajših
generacij do starejšega sorodnika. Pozabljajo pa na trdožive vzorce odnosov med sorod-
niki, pa tudi tabuje glede telesa in njegovih šibkosti, ki so v družbah s tako močnim katoli-
škim kulturnim vplivom, kot je naša, še posebej izraziti. 

Kako bi to, kar je Helena delala, razložila s pomočjo konceptov, kot so profesija, profesio-
nalizacija, profesionalizem? 
Ni dvoma, da so to pomembni koncepti slovenske zdravstvene nege v zadnjih desetletjih;
so pogosta tema simpozijev, kongresov, raziskav, diplomskih, magistrskih in doktorskih
del. Izrazi imajo pozitivno konotacijo, za avtorje pomenijo praviloma pridobitev značilno-
sti poklicne skupine, ki bi ji omogočile večjo samostojnost in ugled. Proces profesionaliza-
cije razumejo kot prehod iz pomočniškega, podrejenega poklica v stroko, zasnovano na
znanstvenem znanju. Stroka pomeni dejavnost, pri kateri uporabljamo teoretično znanje
za reševanje praktičnih problemov. Sicer vsako praktično ravnanje vedno razvije svojo (lai-
čno) teorijo kot sistem posplošenih izkušenj. Problem z laičnimi teorijami je, da so pravilo-

Zdravstvena nega v Sloveniji: 
znanje, moč in vrednote za pomoč
Majda Pahor

Naj začnem ta uvodnik z osebno zgodbo:
»Moja teta, 8o let, samska, v skupnem gospodinjstvu s tri leta starejšo sestro, je doživela mo-
žgansko kap. Na srečo je bila v času poškodbe pri njej na obisku sorodnica, ki je prepoznala
simptome in poklicala reševalce. Hospitalizirana je bila na Nevrološki kliniki in od tam od-
puščena na rehabilitacijo v zdravilišče, od koder so nas čez nekaj dni obvestili, da nima smisla,
saj teta pri rehabilitaciji ne sodeluje. Prepeljana je bila v Bolnišnico dr. Petra Držaja in tam so
nam po nekaj tednih povedali, da bo odpuščena, saj so zanjo, kot je rekel zdravnik, »naredili
vse, kar je bilo mogoče«. Ni mogla hoditi ne uporabljati leve roke, nekoliko je bilo oteženo po-
žiranje, prebava popolnoma neurejena, vstavljen urinski kateter. K sebi domov v takem stanju
ni mogla, zato smo jo povabili na naš dom, kamor so jo pripeljali ležečo v rešilcu. Bilo je ravno
na začetku poletja in dopustov, pomoč pri skrbi za teto so ponudili tudi moji bližnji. 
Ob prihodu k nam jo je moj mož dvignil na sedeči voziček in odpeljali smo jo po vrtu. Bili smo
ravno pod češnjo, kjer je teta očarano opazovala igro svetlobe in senc med listi, ko je že prišla
patronažna medicinska sestra iz bližnjega zdravstvenega doma«.
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ma implicitne in neformalne, pogosto nekoherentne, lah-
ko mešajo vzroke in učinke in nimajo dokazov. So omeje-
ne na posamezne osebe in se prenašajo le z ustnim spo-
razumevanjem ali opazovanjem. Ni pa rečeno, da v dolo-
čenih okoliščinah ne držijo – konec koncev celotni razvoj
človeštva do obdobja moderne temelji predvsem na ne-
znanstvenih teorijah o pojavih. Uveljavitev znanstvenega
načina razmišljanja v zadnjih dvesto letih pa je prinesla ta-
ko hiter razvoj na vseh področjih, da postaja opiranje na-
nje norma v poklicnem delu vseh strok. Znanstvene teo-
rije temeljijo na dolgotrajnem preverjanju hipotez, iščejo
vzročno-posledične povezave ob upoštevanju notranjih
in zunanjih dejavnikov pojava. Omogočajo sistematičen
opis pojava, njegovo razlago in do določene mere lahko
predvidevajo njegov nadaljnji razvoj (Furnham 1988,
Kuhn 1998).
Dejavnost profesij, to je obravnavo praktičnih problemov
z uporabo znanstvenega znanja in na osnovi etičnih na-
čel lahko razumemo kot temelj družbene kohezivnosti in
reda v zameno za nagrade, ki izhajajo iz »družbene po-
godbe« med profesijo in družbo. Profesije pa kritiki vidijo
tudi kot “zaroto proti laikom” za ohranjanje privilegijev.
Analitični pristopi v zadnjem času (Evetts 2003, 2013) ka-
žejo na spreminjanje vsebine pojma, predvsem v smeri
pojavljanja multiplih (profesionalnih) identitet. Za zdrav-
stveno nego je ta proces potrdila Carvalho (2014) in ga po-
imenovala hibridni profesionalizem, v katerem se kombi-
nirata poklicna in organizacijska pripadnost. Ne nazadnje
pa so profesije lahko enakopravni partner in zaveznik jav-
nosti. Zlasti nekdanje polprofesije poudarjajo idejo nove-
ga profesionalizma, ki tradicionalnim atributom profesij
dodaja še sodelovalne in refleksivne elemente (Davies
1995). Zdravstvene nega je namreč konstantno soočena s
potrebo po razrešitvi paradoksa poklicne skrbi, ki poteka
kot nekaj osebnega in zasebnega v javnem prostoru, ali
po Habermasu (1984) ravnotežja med sfero sistemskih im-
perativov na eni ter solidarnostjo in skrbjo kot elementom
sveta življenja na drugi strani, med povezanostjo z drugi-
mi in samostojnostjo. 
Ko govorimo o profesijah, ne moremo mimo etičnega vi-
dika, ki poudarja skrb kot temeljno vrednoto. Sevenhuij-
sen (1998) poudarja večdimenzionalnost skrbi in nujnost,
da ima oseba, ki skrbi »roke, glavo in srce«. Skrb je v slo-
venščini temna beseda, raskava, zapraska po grlu, pome-
ni nekaj, kar reže, kar je ostro. Vsebinsko pa pomeni tudi
dejavnost za odstranjevanje vira skrbi, je dejavna ljube-
zen, naklonjeno ravnanje na osnovi prepoznavanja ranlji-
vosti sebe in drugih. Skrb zagotavlja preživetje družbe, za-
to bi morala postati politična kategorija in predmet znan-
stvenega raziskovanja (Sevenhuijsen 2003). Refleksija te-
ga, kar medicinske sestre delajo, omogoči vidnost njiho-
vega »tihega« znanja o vsakdanjem reševanju problemov,
in na tej osnovi prevajanje tega znanja v raziskovalna vpra-
šanja in odgovore ter nazaj in tako medsebojno povezo-
vanje in bogatenje teorije in prakse (Pahor 2009).
Za obvladovanje zdravstvenih problemov so potrebne ta-
ke strategije, ki bodo ustrezale potrebam uporabnikov in
bodo locirane tam, kjer ti problemi nastajajo in na način,
ki jih učinkovito odpravljajo ali blažijo. Zdravstvena nega

se kot stroka vzpostavlja tako na ravni dejavnega odnosa
do uporabnikov kot na ravni znotraj poklicnih in medpo-
klicnih odnosov, pa tudi v odnosu do javnosti in družbe. Ti
procesi so imeli mnoge značilnosti posnemanja preteklih
uspešnih projektov profesionalizacije, ki pa v spremenje-
nih in čedalje bolj spremenljivih okoliščinah ne prinašajo
več enakih učinkov. Kam vodijo? Možnosti je praviloma
več, osebno vidim veliki potencial zdravstvene nege v nje-
ni notranji kompleksnosti in zavedanju celostnosti in več-
dimenzionalnosti pojavov. Ne poskuša namreč, kot neka-
tere druge zdravstvene stroke, reducirati obravnavanega
pojava in ga izolirati, ampak se pogumno spopada ravno
z najtežjo značilnostjo zdravja – da je namreč sestavljeno,
zmuzljivo, komplicirano, celovito. To je ambiciozen pro-
jekt, in ocenjujem, da bo pri njem zdravstvena nega po-
trebovala temeljit premislek o lastnih značilnostih in raz-
merjih, v katere vstopa na mikro, mezo in makro ravni. Naj
tu omenim koncept zavezništva za zdravje (Pahor 2014), ki
je primerjalna prednost zdravstvenih poklicev prihodno-
sti. Boj za status in privilegije (»stare«) profesije je namreč
le boj za več drobtin z bogatinove mize. Za resnično (po-
vezano) avtonomijo je potrebno več. Potrebno si je (po-
novno) prisvojiti ne le mizo, ampak tudi prostore produk-
cije in odločanja - in, enako pomembno, si prisvojiti sode-
lovalna stališča in prepričanja, utemeljena v etiki skrbi, to
je prepoznavanju ranljivosti sebe, drugih in okolja, ter na
tem prepoznavanju temelječe naklonjeno ravnanje – do
sebe, drugih in do okolja. Skupni sodelovalni nadzor nad
pogoji življenja je v današnjem svetu velikanskih znan-
stvenih, tehnoloških in komunikacijskih potencialov ra-
cionalna odločitev in nujni pogoj zdravja. �
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DMSBZT Ljubljana, Sekcija upokojenih medicinskih sester vabi na strokovno srečanje/predavanje 

»Demenca – Alzheimerjeva bolezen«
v sredo, 21. oktobra 2015, v prostorih Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana, Poljanska cesta 14, ob 9. uri.
Predavateljici:  
dr. Radojka Kobentar in Štefanija L. Zlobec, predsednica Združenja za pomoč pri demenci - Spominčica

Demenca je kronična napredujoča možganska bolezen in prizadene višje možganske      funkcije, kot so spomin,
mišljenje, orientacijo, računske in učne sposobnosti ter sposobnosti govornega izražanja in presojanja. Od vseh
oblik demenc je najpogostejša oblika Alzheimerjeva bolezen. Nastanek te bolezni ni znan. Ozdravljivih oblik je
zelo malo.
Pomembno je, da prepoznamo prve zgodnje znake razvijajoče bolezni in se poučimo, kako "živeti s to boleznijo."
O tem nas bosta seznanili predavateljici. Strokovno srečanje oziroma predavanje bo trajalo do 13.00 ure. 
Prispevka ni!
Prijave sprejema gospa Olga Koblar, na tel. 031 495 456 dne 16. 10. 2015 med 16. in 18. uro. Dodatne informacije
in prijave - Irma Kiprijanović, 041 754 695 

Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih sester Predsednica DMSBZT Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Olga Koblar

Ogled sivkinih nasadov Bučeve domačije 
v Ivanjem Gradu pri Komnu na Krasu
Marija Filipič 

Sekcija upokojenih medicinskih sester je junijsko srečanje preživela na Krasu med dišečo sivko.

D
ružina treh generacij gospe Maruše Miloradovič sivko
zelo dobro pozna, zato so z izjemnim trudom in voljo,
da obudijo zapuščeno kraško zemljo, postopoma

kupovali zemljo in opuščene stavbe in jih obudili z nasa-
janjem sadik sivke. Tla, bogata z minerali, močna obsi-
janost sonca, višje temperature, pa tudi sicer ugodne pod-
nebne razmere so zagnanost k delu to družino še bolj
spodbudile. Stavbo, ki je bila namenjena muzeju, pa ni za-
živel, so preuredili v predelovalnico sivke (destilarno in
sušilnico) in prodajalno. Zase pa so zelo lepo uredili hišo
nekoliko vstran v lepem kraškem stilu. 
Že pri vhodu nas je pozdravil vrt s sedemnajstimi različn-
imi vrstami sivke. Za predelavo gojijo navadno in hibridno
sivko na povsem naraven način in tudi predelava sestavin
sivke poteka ročno brez dodatkov kakršnihkoli konzer-
vansov in na način, ki so ga uporabljali še pred desetletji.
V izdelkih so izkoristili vse lastnosti sivke, ki delujejo pomir-
jujoče na telo in duha. Pomagajo pri preobremenjenosti,
razdražljivosti, prehladu, krepijo imunski sistem, skratka
delujejo pomirjevalno, protivnetno, proti krčem, proti
bolečinsko in s pomočjo prijetnega vonja delujejo zelo pri-
jazno na človeka.
Ker smo bili na tej domačiji ravno v času cvetenja sivke,
smo si ogledali tudi polja. Navadno sivko so želi s srpom,
hibridno pa s posebno prirejeno kosilnico. Urejeno v
snope sveže sivkine cvetove dajo v kotel z vodo in vse sku-
paj zavrejo. Para veže nase vse topne snovi, ki se ujamejo

v ceveh, predvsem eterično olje. Ko se vsebina ohlaja, se
olje loči od vode – hidrolata, ki je prav tako tudi uporaben.
Podatek, da iz 50 kilogramov cvetov pridobijo 1 liter
sivkinega olja in 10 litrov hidrolata pove, koliko cvetov je
potrebno za širšo proizvodnjo. Gospa Tanja Arandjelovič je
vodilna v delovni skupini za vzgojo in predelavo sivke.
Naštela je nekaj njihovih proizvodov: kreme, sveče, mila,
čaji, eterična olja, med in še številni drugi izdelki. Tudi
uporaba sivke v prehrani v obliki začimbe je zelo do-
brodošla. Poudarila je, da je sivka zelo pozitivna rastlina in
spada v vsak dom.
V senci njihovega doma smo imeli posebno, a zelo dobro
kosilo.
Sprehodili smo se še skozi bivalni del stavbe, ki je tudi
nekaj posebnega, saj je opremljen starinsko z mnogimi
muzejskimi elementi. Čutiti je bilo rezultate zelo pridnih,
delovnih rok in mnogo pozitivne naravnanosti. Imeli smo
tudi možnost nakupa izdelkov, ki pa jih ni malo. Tudi
obrani, posušeni snopi sivkinih stebel, so priporočljivi za
podkurjenje kamina, saj dobro zagorijo in prijetno odišav-
ijo prostore.
S hvaležnostjo smo se od družine poslovili. Bile smo enot-
nega mnenja, da so nam v pridnosti in pripadnosti do
kraške zemlje lahko za velik, pozitiven vzor. Nadaljevali
smo popoldanski del izleta, z ogledom in raziskovanjem
krajevnih značilnosti. �
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25. pohod Društva MSBZT Celje na Sedmera jezera
Ljudmila Par

Oj, Triglav moj dom, kako si krasan! Kako nas izvabljaš iz nizkih ravan! 

K
oliko resnice je zapisano v tej lepi slovenski pesmi.
Vsako leto nas Triglavski narodni park vabi, da ga
obiščemo in si v tej lepoti, miru, tišini in samoti spoči-

jemo srce.
In tako smo se na lep poletni dan, v soboto, 4. julija 2015,
člani Društva MSBZT Celje s svojimi domačimi in prijatelji
Karitas, odpravili na Sedmera jezera. To je bil že 25. za-
poredni pohod članov Društva MSBZT Celje na Sedmera
jezera, ki ga je organiziral gospod Ludvik Stopar, upoko-
jeni ZT, planinec, vodnik in velik ljubitelj planin. Bilo nas je
kar 72. 
Ker je bil v dolini ravno v tem času napovedan hud vročin-
ski val, smo se tega pohoda še bolj veselili, saj smo vedeli,
da nam v hladu gora in v senci planinskih dreves ne bo
preveč vroče. 
Z dvema avtobusoma smo se v zgodnjih jutranjih urah
odpeljali proti Gorenjski. Pot nas je vodila mimo Stare
Fužine nad Bohinjskim jezerom na Planino Blato, kjer smo
začeli svoj pohod. Prišli smo do Planine pri Jezeru, se
odpravili proti Viševniku in preko Ovčerije čez Prod v
poznih popoldanskih urah prišli do koče na Sedmerih jez-
erih, kjer smo prespali. Najbolj vztrajni pohodniki so se
odpravili še naprej do jezera Ledvička. 
Večer smo zaključili z druženjem in zabavo v planinski
koči.
Drugi dan so po zajtrku naši vodniki najprej »krstili« tiste,
ki še niso bili tako visoko v gorah. Nato pa smo se povzpeli

proti Tičerici, sledil je spust čez Štabce preko Ovčerije na
Dedno polje. Krožno pot smo zaključili na Planini pri
Jezeru, kjer smo se odpočili in pomalicali. Od tam smo se
po lepi in mehki gozdni poti vrnili na Planino Blato do
mesta, kjer sta nas čakala avtobusa. Na poti domov smo
se ustavili še na Brezju, kjer smo se s sveto mašo zahvalili
za srečno pot.
Da je pohod potekal varno in brez zapletov, nas je poleg
g. Stoparja spremljalo še 6 vodnikov, ki so pazili, da se ni
kdo izgubil, dajali so nam psihično oporo, če je kdo oma-
gal, pa tudi prevzeli so kakšen nahrbtnik, če je bil za
katerega od pohodnikov pretežak. Le kaj bi brez njih! Vod-
niki so hitrost hoje prilagajali pohodnikom, zato je bil po-
hod počasen in primeren tudi za tiste, ki so imeli bolj ma-
lo kondicije. Ker smo hodili počasi, smo lahko vmes obču-
dovali cvetoč rododendron in druge cvetoče planinske
rože, ki jih je bilo v tem letnem času zelo veliko.
Pot nas je povezala, da smo postali kot ena družina. Tudi
pesem nas je povezala med seboj. Preživeli smo dva
prečudovita dneva, ki nam bosta ostala v trajnem
spominu. Polni lepih vtisov smo se vrnili domov in sklenili,
da se bomo v Triglavski narodni park še vrnili.
Obenem se vsi pohodniki, člani Društva MSBZT Celje
iskreno zahvaljujemo naši predsednici društva ge. Tomici
Kordiš, ki nam je v skrbi za naše zdravje omogočila ta ču-
doviti izlet. Hvala in naslednjič lepo vabljena z nami! �

Pohodniki
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Pohod v Dolomitih
Alenka Bijol

11. septembra nas je pot skupaj s člani Planinskega društva Slovenj Gradec zanesla v prekrasne Dolomite. Pot nas
je peljala preko Avstrije v Italijo do Brunecka potem pa čez prelaz Compolungo in Pordoi do kraja Canazei v dolini
Val di Fassa. 

M
oram reči, da me je pogled na zasnežene travnike presenetil, vendar v kraju Pe-
nia (1555 m. n. v), kjer smo začeli naš prvi pohod, so bile samo še kapljice dež-
ja, ki pa so kmalu ponehale. Po dolini Contrin, ki leži med dvema najmogočne-

jšima gorama v Dolomitih (Punta Penia –Marmolada in Colac na drugi strani) smo se
vzpeli do koče Contrin (2027 m. n. v); od tam pa smo pot nadaljevali na slikovit prelaz
Passo San Nicolo (2347 m. n. v). Na prelazu nas je počakalo sonce in tudi počitek na
prelazu se je po nekaj urni hoji prav prilegel. Po počitku je sledil spust v dolino z is-
tim imenom, ki nas je popeljal v kraj Posa Di Fassa. Prijetno utrujeni smo se odpeljali
preko prelazov Pordoi, Falzareggo in skozi Cortino d`Ampezzo, mimo jezera Misuri-
na do visokogorske koče Auronzo (2300 m. n. v), ki leži pod mogočnimi Tremi Cina-
mi. Beseda mogočnimi, res ni zaman, kajti pogled je prečudovit. Večerja in nato vese-
lo petje vseh naših pohodnikov, ki se je razlegelo po koči. Z mislimi na naslednji po-
hodni dan smo zaspali in se zbudili v prečudovito jutro. Še zadnje slike s prekrasnimi
Tremi Cinami in že smo se odpeljali do prelaza Tre Croci (1809 m. n. v). Od tam je nekaj
pohodnikov pogumno stopilo po ferrati, večina pa se nas je odločila, da prehodimo
pot okoli mogočne gore Sorapis do skoraj pravljičnega istoimenskega turkiznega jez-
era Sorapiss, ki leži na višini 1928 m. Po počitku in uživanju v lepotah narave smo s
spustom v dolino zaključili naš zadnji pohodniški dan.  
Zadovoljni in seveda polni lepih vtisov smo s postankom, ker brez pizze v Italiji ne
gre, krenili proti domu. Lahko bi zaključila, da je dvodnevni pohod z lepim vremenom,
odličnim vodenjem vodnikov in dobri volji ljubiteljev gora, več kot uspel. Želimo si
novih osvajanj gora, zato komaj čakamo novih podvigov. Lep planinski pozdrav! �

Zadovoljni pohodniki 
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 

Razpis za podelitev priznanja srebrni znak in naziva častni član Društva
V skladu s 41. členom Statuta DMSBZT Gorenjske in Pravilnikom o priznanjih DMSBZT Gorenjske
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske objavlja razpis za podelitev
priznanj srebrni znak DMSBZT Gorenjske za leto 2015 in razpis za naziv častni član Društva

Kriteriji za podelitev priznanja srebrni znak
Priznanje DMSBZT Gorenjske lahko prejme članica/član Društva v zdravstveni, izobraževalni ali
socialnovarstveni ustanovi, ki ustreza kriterijem:

• članstvo v Društvu vsaj 10 let ali več,

• uspešno večletno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe

• prispevek k večji prepoznavnosti zdravstvene in babiške nege 

• dolgoletno aktivno delovanje v Društvu, Zbornici – Zvezi,  

• prispevek k večji prepoznavnosti in kakovosti dela v zdravstveni in babiški negi,

• prispevek h krepitvi in ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov na delovnem mestu in navzven,

• skrb za ohranjanje in razvijanje kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov,

• skrb za višjo raven znanja v strokovni in laični javnosti.

Kriterij za podelitev naziva častni član/članica Društva se podeli članu za: 
• 30 ali več letno obdobje dela na področju zdravstvene / babiške nege ter oskrbe

• priznane dosežke na področju zdravstvene / babiške nege ter oskrbe

• prispevek k utrjevanju človekovih in pacientovih pravic

• prispevek k avtonomiji strokovnega dela

• promocijo stroke v strokovni ali splošni javnosti 

Predlagatelji naj pisne predloge z življenjepisom kandidatov in podrobno utemeljitvijo posredujejo na sedež
društva:

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj, s pripisom KOMISIJA ZA PRIZNANJA – ne odpiraj, najkasneje do petka, 6.
novembra 2015.
Podeljena bodo štiri priznanja srebrni znak in naziv častnega člana Društva.

Podelitev priznanj bo na svečani slovesnosti, 5. decembra 2015, v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

Vesna Jenšterle Alenka Bijol
Predsednica komisije za priznanja  Predsednica DMSBZT Gorenjske

DMSBZT Gorenjske

Obvestilo

Če ne želite prejemati Utripa v papirni verziji, ker ga prebirate preko
spleta, nam sporočite
na e-naslov: clanarina@zbornica-zveza.si 
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Naj bo naša hrana varna - od kmetije do mize
Ema Mesarič

V nedeljo, 12. aprila 2015, se je Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja,
pridružilo obeležitvi Svetovnega dneva zdravja, katerega organizator je bil NIJZ OE Murska Sobota. Prireditev je
potekala na tradicionalni način na Otoku ljubezni v Ižakovcih. “Naj bo naša hrana varna - od kmetije do mize« je
bil moto letošnjega dneva zdravja. Varna, zdravju koristna, lokalno in trajnostno pridelana hrana je ključno
izhodišče, na katerem lahko gradimo zdrave prehranjevalne navade. 

N
a osrednjem dogodku, kjer se je zbralo čez 1000 udeležencev, so
potekale številne aktivnosti. Eno izmed aktivnosti smo pripravile med-
icinske sestre iz Strokovnega društva medicinskih sester, babic in

zdravstvenih tehnikov Pomurja. Tokrat smo bile pomurske medicinske ses-
tre v vlogi promotorjev zdravja. Zavedamo se, da je treba zdravstveno vz-
gojno delovati tudi izven svojega delovnega okolja, s ciljem izboljšanja
zdravja prebivalstva pomurske regije. Pomembna dodana vrednost tega
celovitega pristopa je bila v povezovanju in doseganju sinergij med ra-
zličnimi deležniki v okolju. 
Pripravili smo stojnico z zdravstveno vzgojnimi gradivi. Obiskovancem sto-
jnice smo izvajale meritve krvnega tlaka, svetovale o zdravem načinu živl-
jenja, jih poučile o dejavnikih tveganja, ki lahko vplivajo na njihovo zdrav-
je. Izvedle smo čez dvesto meritev. Poleg tega, da je društvo na dogodku
pripravilo samostojno stojnico, so članice društva pomagale še Društvu di-
abetikov Pomurja, kjer so prav tako obiskovalcem njihove stojnice merile
krvni sladkor. Člani društva se vedno vključujemo v delo v drugih NVO, kot
je Pomursko društvo za boj proti raku, Društvu diabetikov Pomurja, Hiša
sadežev družbe, kjer s svojim znanjem in toplino spodbujamo posameznike
za zdrav način življenja. 
S svojim znanjem, delovnimi izkušnjami in strokovnostjo smo medicinske
sestre veliko pripomogle k večji opolnomočenosti posameznikov za zdrav
življenjski slog v pomurskem prostoru. �

Stojnica z zdravstveno vzgojnimi gradivi



48 UTRIP Oktober 2015

IZ DRUŠTEV

Strokovna ekskurzija v laboratorije zeliščnih 
pripravkov za nego v Manosque in Eze v Provansi
Damjana Polanc

Bliža se jesen, v Društvu MSBZT Nova Gorica pa se še vedno grejemo s spomini iz potepanja po Provansi v pozni
pomladi.

K
ončno smo dočakali 28. maj in 22.00 uro. Več kot sto
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov iz
Društva Nova Gorica ter nekaj svojcev, prijateljev in

naših kolegic iz drugih regionalnih društev, se je posedlo na
avtobus v Ajdovščini in v Tolminu. Pripravljeni smo bili na
dogodivščine, obljubljene v programu, ki ga je tudi tokrat
za nas pripravila gospa Jasna Smeh iz agencije Jazon. 
Šoferji so nas varno popeljali v nočnih urah proti Italiji in
naprej proti Franciji. Tudi čez dan smo se vozili skozi za
večino nove kraje. Kljub utrujenosti, zaradi dolge vožnje,
smo občudovali slikovito in globoko sotesko reke Verdon.
Z navdušenjem smo si ogledovali visoke stene, ki so
nastale z rečno erozijo in umetna jezera na reki, ki se pon-
aša z barvo naše Soče. Po daljši vožnji smo prispeli na po-
dročje slikovite gornje Provanse, kjer je sivka in med doma.
Občudovali smo neizmerne nasade sivke, ki pa v tem ča-
su še ni cvetela. Pot nas je vodila skozi Moustiers – Ste –
Marie, ki slovi po keramiki iz fajanse. Postali smo v vasici
Manosque. Vasica je ohranila svoj šarm v obnovljenih
vaških predelih in mestnih trgih. Največ časa smo se
zadržali v laboratorijih pripravkov za nego iz naravnih
zelišč in rožic svetovne znamke L’occitane. Razkazali so
nam muzej, razložili proces pridobivanja krem, losjonov in
parfumov. Predvsem pa smo bili navdušeni nad dišavami,
ki so nam jih predstavili in pozornostjo, ki so nam jo na-
menili. Vsak udeleženec je prejel balzam za ustnice. Nadal-
jevali smo v njihovi trgovini, kjer smo se še bolj odišavili in
denarno olajšali. Isti dan smo občudovali spomenike in
zgodovinske stavbe mesta Arles, kjer smo tudi prenočili.
Po jutranjem sprehodu po mestnem središču, kjer je ust-
varjal Vincent Van Gogh, je sledila vožnja mimo oljčnih
nasadov in vinogradov v vasico Le Baux, od koder smo bili

deležni čudovitega razgleda na Arles, Camargue in na
Alpile. Ta izjemna kamnita trdnjava čuva bogato kulturno
dediščino. Še posebej nas je navdušilo središče vasice.
Raziskovali smo njeno zanimivo preteklost z ogledom
saracenskih stolpov, številnih kapel, muzeja starega orož-
ja in pohajkovali po ulicah, kjer ponujajo številne
provansalske dobrote in dišave. Po ogledih smo se odpel-
jali v Nico, se sprehodili po »kraljici Azurne obale« do
operne hiše in obiskali znamenito cvetlično tržnico. Zvečer
nam je utrujenost pregnala provansalska večerja, kjer ni
manjkalo sirov in vin. Naslednji dan je sledila vožnja po
panoramski cesti v Eze, ki kraljuje okoliškim krajem.
Ogledali smo si še eno parfumerijo in postopke izdelo-
vanja magičnih dišav. Vožnjo smo nadaljevali do žepne
kneževine Monako. Ogledali smo si eksotične vrtove na
vstopu v kneževino, kjer že 80 let gojijo redke in čudovite
rastline iz tropskih in subtropskih področij, obenem pa
smo iz vrtov imeli čudovit razgled na palačo in katedralo.
Ne pravijo zaman, da je to čarobni vrt, odprt proti nebu s
pogledom na Mediteran. Paša za oči je bil tudi ogled vrtov
pri Oceanografskem muzeju. Sprehodili smo se tudi do
katedrale, kjer so gradovi knežje palače. Nato smo na
kratko postali v svetovljanskem Monte Carlu, središču
igralništva, razkošnih hotelov, draguljarn in znamenite av-
tomobilske dirke Grand Prix. Zvečer smo se odpravili v
Slovenijo, kamor smo se vrnili 1. junija v zgodnjih jutran-
jih urah, res že hudo utrujeni, polni lepih vtisov, novih poz-
nanstev.
Tudi tokrat smo si obljubili, da se bomo še podali skupaj
raziskovat nove kraje in vse kar se dotika naše stroke. Že
snujemo kaj vse bi si ogledali, vabilo sledi, pridružite se
nam. �

Zbrani pred laboratorijem  L`Occitane Utrinek iz eksotičnega vrta
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Razpis 
za podelitev 
priznanja 
srebrni znak  v letu 2015

Upravni odbor DMSBZT Novo mesto na podlagi
Pravilnika o priznanjih društva objavlja RAZPIS ZA
PODELITEV SREBRNEGA ZNAKA za leto 2015.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:
- članstvo v društvu 10 let in več,
- dolgoletno aktivno delo v društvu in uspešno

poklicno delo na področju zdravstvene in babiške
nege,

- prispevek k večji kakovosti in prepoznavnosti
zdravstvene in babiške nege,

- prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki
in izvajalci,

- skrb za višjo raven znanja v strokovni in laični
javnosti.

Kandidate za priznanje lahko predlagajo člani,
delovna telesa in organi društva.

Podeljenih bo največ pet priznanj. Priznanja bodo
podeljena na slovesnosti, ki bo 17. decembra 2015
na Prepihu.

Pisne predloge z utemeljitvijo pošljite do 25.
novembra 2015 na naslov: 
Marica Parapot, Komisija za priznanja, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto (e-mail: marica.parapot@sb-nm.si). 

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele
predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem.

Predsednica DMSBZT Novo mesto
Jožica Rešetič

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 
v sodelovanju 

z

DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO

in 

FAKULTETO ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
NOVO MESTO

organizira 8. strokovno srečanje

„DNEVI MARIJE TOMŠIČ – KAKOVOST
ZDRAVSTVENIH STORITEV“,

ki bo 21. in 22. januarja 2016
v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih

Toplicah.

Vabimo vas k aktivni udeležbi.
Pomembni datumi:
• Prijava aktivne udeležbe z naslovom in povzetkom

prispevka na strokovnem srečanju: 
15. oktober 2015

Naslove in povzetke prispevkov pošljite na e – naslov:
posvet@vs-nm.si
• Obvestilo avtorjem o sprejetju povzetkov

prispevkov: 30. oktober 2015
• Oddaja prispevkov: 15. november 2015.

Veselimo se sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Predsednica organizacijskega odbora:
mag. Jožica REŠETIČ, dipl. m. s.,

univ. dipl. org., spec. 

Obvestilo 
Naslednja številka Utripa izide
v začetku novembra.

Prispevke za to številko morate
oddati do 20. oktobra.

Uredništvo
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Strokovna ekskurzija z »Viško zgodbo«, 
s pevskim zborom društva »La Vita«
Ksenija Pirš, Anemarija Smonkar

V petek, 4. Septembra, smo se odpravili na naše jesensko popotovanje, ko smo članice in člani društva pospremili
naš pevski zbor na koncert, ki je potekal v okviru »Viškega poletja«. 

K
ulturni dogodek smo združili s strokovno zanimivi
izkušnjami in naše druženje obogatili z iskreno
naklonjenostjo, veliko veselja in smeha, spontanimi

trenutki in predvsem – ponosnim predstavljanjem vloge
in pomena dela in življenja vseh v zdravstveni in babiški
negi ter oskrbi. Namen umetnosti, ki jo ustvarjamo in
delimo pacientom, njihovim svojcem, našim sodelavcem,
kolegicam in kolegom, našim najbližjim, je, kot smo
zapisali ob potovanju, »graditi mostove«, ki nas tako
pomembno povezujejo. 
Ob prihodu v Split smo najprej obiskali Klinični bolnički
centar Split, ki sodi v vrh evropskih kliničnih centrov in je
osrednja zdravstvena ustanova Splitsko – dalmatinske
županije in celotnega južnega področja Republike
Hrvatske. Pričakale so nas gospa Marija Županović,
glavna medicinska sestra zavoda in kolegij glavnih
medicinskih sester oddelkov. Zanimivo strokovno
srečanje in izmenjavo izkušenj je v uvodu pospremil
kulturni program, ki ga je »La Vita« priredil ob sprejemu in
tako pomembno promoviral društvo in Zbornico – Zvezo

ter pripomogel k medsebojnemu, stanovskemu
povezovanju s kolegi iz sosednje Hrvaške. Nekatere
dalmatinske pesmi smo odpeli skupaj in povezali smo se
v čudoviti izkušnji in posebej dragocenem vzdušju
medsebojnega sodelovanja, ki se bo, obljubljeno,
nadaljevalo. Sledil je ogled ustanove. Kolegicam in
kolegom iz Splita iskrena hvala za tako poseben sprejem
in vso pozornost, ki nam je bila izkazana.
Split je eno izmed tistih mest, kjer jim je staro mestno
jedro še uspelo ohraniti takšno, kot je bilo nekoč, zato
smo si skupaj ogledali največje znamenitosti mesta.
S trajektom smo pot nadaljevali na otok Vis, kjer smo v
naslednjih dneh nadaljevali z našim poslanstvom.
Obiskali smo Dom za starije i nemoćne osobe Vis, kjer so
naše pevke prepevale za stanovalce doma in zaposlene.
Ganljiva in nepozabna izkušnja, vtisi, ki so v dneh našega
bivanja na otoku preplavili otok in navduševali prebivalce
in turiste. Sledila je tista prava poletna noč, ki se je začela
z večerom, ki so ga v sklopu Viškega poletja obogatile
članice pevskega zbora La Vita s svojim nastopom na

Skupaj, v Komiži, na otoku Vis (Foto DMSBZT MB, september. 2015).
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samostojnem koncertu. Koncert je bil posebno, čarobno
doživetje kulturnih in družabnih užitkov, za kar se iskreno
zahvaljujemo pevkam zasedbe, ki so navdušile s svojim
nastopom, pevovodkinji, Klementni Mikec Korpič, Bojanu
Maroševiču, dramskemu igralcu, ki je v hrvaškem jeziku
odvodil kulturni program ter pianistu, Otu Plavčaku, ki je
njihovo glasbeno izvajanje popestril z odlično klavirsko
spremljavo. Sledil je družaben večer ob glasbi, kjer smo
skupaj z gosti na koncertu tudi zaplesali in se zabavali
dolgo v noč. 
Naslednji dan smo si privoščili trenutke v prelepi,
neokrnjeni naravi, kjer se prepletajo neskončne energije
sonca, turkizne barve kristalno čistega morja in petja
škržatov ter vetriča pod borovci, zapeljali smo se z ladjico
in dan končali ob degustaciji viških vin. Skupaj smo
pripravili presenečenje pevkam zasedbe »La Vita«, saj
smo se ostali udeleženci povezali v tamkaj nastali »pevski
kompoziciji«, ki je v akustičnih prostorih kleti presenetila
s tistimi starimi pesmimi, ki so nas nekoč povezovale - v
prostoru in času Jugoslavije. 
Naslednji dan smo se odpravili proti Komiži, ki je že od
nekdaj mesto ribičev in poljedelcev, obdano z vinogradi
in nasadi agrumov. Srečali smo se s patronažno
medicinsko sestro na otoku, ki nam je predstavila vlogo
in pomen dela otoške medicinske sestre ter celotnim
timom tamkajšnjega Doma zdravlja. 
Polni vtisov smo se 7. septembra odpravili proti domu in
med potjo zapisali nekaj utrinkov, ki jih želimo deliti z
vami. 

Udeleženci strokovne ekskurzija DMSBZT Maribor so
Viško zgodbo s PZ La Vita takole opisali: 

… nadvse uspešno ste opravile svoje pevsko
poslanstvo tako v Splitu, kot kasneje na Visu. Še dolgo se
vas bodo ganjeni spominjali v Kliničnem centru Split,
Domu starostnikov na Visu, kot tudi prebivalci mesta Vis.
S pesmijo se gradijo mostovi in ve ste zgradile mogočen

most med Mariborom in Dalmacijo. Ponosni smo na
vas …

… Viška zgodba – doživeta in nepozabna (strokovno,
kulturno in družabno …); drage La Vitke – iskrene
čestitke – bilo je veličastno …

… prijetno smo se imeli, zelo veliko lepega doživeli, si
sprostili srce in dušo v čudoviti družbi svojih strokovnih
sodelavcev ...

… uživala sem ob lepotah neokrnjene narave in ob
prijaznih ljudeh; La Vitke pa so vsak dan še polepšale, saj
so nam s svojimi glasovi božale srce in me že s tem, da
sem smela biti v njihovi družbi, obogatile ... Hvala!

… hvala vam La Vitke, da sem lahko z vami uživala lepe
trenutke Viške zgodbe;

… všeč mi je bilo slišati domačina, ki je rekel: “Nisem
vedel, da znajo Slovenke tako lepo peti.“

… od sedaj naprej bom gledala na življenje spet z malo
drugačnimi očmi, če mi bo težko, bom pomislila na
lepote Visa, ki smo jih polepšale še z našo pesmijo;

… dobra energija posameznika je odraz našega
dobrega in prijetnega počutja v skupnem sobivanju;

Utrinek s samostojnega koncerta La Vita na Visu (Foto DMSBZT MB, september, 2015).
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… enostavno, štiri dni odklopa, dobre družbe,
nepozabnih spontanih situacij, novih spoznanj in obilo,
obilo smeha …

… krasno … s prijetno, zabavno, razpoloženo voljo
smo odprli srca sebi in drugim … še sonček je začutil
to neizmerno energijo in gorel ter žarel je z nami do
konca … lepo se je malce sprostiti in pozabiti na skrbi …
hvala vsem za nepozabne trenutke …

… urgentno je to treba ponoviti! La Vita – zelo ste nas
razveselili, uživali smo vsako minuto z vami ...

… hvala vam, da sem lahko bila del vaše zgodbe …
Nepozabno …

… lepo je bilo popotovati z vami na nepozabno
potovanje, ki je bilo tako za dušo in telo sproščujoče ...

… drage naše La Vitke … Najlepših stvari ne moremo
ujeti, ne prijeti, lahko pa jih čim lepše doživimo in delčke
vaših izpetih pesmi v svoj kotiček srca shranimo. Hvala
vam. Bile ste enkratne in neponovljive. Manj je več …

… lanskoletni predlog Viške zgodbe se je udejanjil, La
Vite hvala vam, bilo je krasno …

… drage La Vite, izjemno dobro ste odpele na
koncertih, saj me je ganilo globoko v srce in delček te
Viške zgodbe me bo v življenju spominjal na vas z velikim
spoštovanjem;

… da, iz La Vitk ste postale velike La Vite …
… težko je izraziti z besedami, to lahko samo občutiš –

pozitivizem, smeh, nova prijateljstva ... hvala, da
smo lahko skupaj doživljali to Viško zgodbo …

… ponovno smo dokazali, da znamo uživati v življenju;
hvala za lepo izkušnjo …

… prečudoviti štirje dnevi, polni smeha, radosti in
predvsem spontanega druženja in ustvarjanja; tega
ne bomo pozabili ...

… v veselje nama je bilo spoznati tako tople, srčne,
simpatične, zabavne in energične ljudi; uživale smo ob
spontanem zdravstvenem osebju, čudovitem okolju in
prelepem petju …

… še naprej bomo delali in uresničevali naše zamisli –
skupaj …

… z vami sem bila prvikrat, a zagotovo ne zadnjič …
spoznala sem veličino ljudi - „sodelavcev“ še iz druge –
bolj osebne plati ...

… vesela sem, da smo lahko slovensko pesem ponesli
v srca tukajšnjih ljudi …

… nisem ravno neki govornik, zato se javno nisem
mogla zahvaliti vsem La Vitkam, da so me sprejele
medse; na Visu sem se počutila enkratno in nepozabno,
hvala vam …

… peti v pevskem zboru La Vita nama pomeni zelo
veliko; veseli sva, da nam je koncert, na katerega smo se
pripravljali z velikim veseljem, v celoti uspel; naša
zborovodkinja je alfa in omega in brez nje La Vita bila bi
„La Morbida“; ponosni sva na uspeh …

… zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pripomogli,
da se je Viška zgodba tako krasno odvijala; srečne smo,
da smo skupaj preživele tako lepe trenutke; se med seboj
še bolje spoznale in še bolj povezale … Hvala!

… bili smo kompatibilna družba z eno dušo – zdravo in
ljubečo, ki se je zlila s sfero otoka Visa; ostali so
nam lepi spomini in zelo dobra družba ... 

… bilo je prečudovito in upam, da še kdaj ponovimo
…

… sem preživel, hvala …
… vrnili ste naju v razposajenost mladosti in sproščene

zabave …
… ti štirje dnevi so bili zame najlepše darilo za 50.

rojstni dan; podarila mi ga je moja hči; seveda pa ste mi
ga še dodatno oplemenitile prav ve La Vitke s svojo
pesmijo, dobro voljo in krasno organizacijo; imela sem se
prečudovito … Hvala vam …

… pesem in smeh sta nam ogrela srca …
… La Vita … Vis … čudovito, enkratno, neponovljivo …
… v teh dnevih se nama je veliko vtisnilo v spomin

(pozitivna energija, smeh, pesem, okolica …); bilo je lepo
…

… Brigita Zdolšek je zapisala: „So dnevi, so leta in so
pomladi, ko se imamo preprosto radi. So trenutki, ko je
treba na novo začeti in so ljudje, ki jih je treba preprosto
objeti.“

… so dnevi in trenutki, ki pustijo sledi … in ti trenutki
in sledi o čudovitem druženju bodo ostali v
mojem srcu …

… hvala za prečudovito potovanje in program;
napolnili smo si baterije; veselimo se  novega potovanja
in druženja …

… iskreno sem hvaležna moji dobri prijateljici in
sodelavki, da me je pritegnila v to čudovito skupino;
nepozabni in popolni štirje dnevi; po dopustu si ne
morem zamisliti lepšega nadaljevanja delovnega leta …
hvala vsem, ki ste prispevali k tem lepim 
spominom ...

… za nami so dnevi povezovanja, gradnje mostov s
kolegicami iz sosednje Dalmacije; hvala za prelepe
trenutke, ki smo si jih podelili … in drage La Vitke, v nas
ste prebujale in prebudile gradnike iskrene ljubezni
in dobrote, po katerih kliče ta svet ...

… vsaka pot se začne in konča; na srečo ostanejo
spomini, ki nas bodo še dolgo spominjali na te lepe
trenutke, ki smo jih preživeli skupaj; vse ste asice … 

… Yes, končno so naše sanje odsanjane … Zakaj sanje?
Preprosto zato, ker se nam je pred dobrim letom
zdelo, da so sanje o Viški zgodbi nedosegljive … Vendar
smo dokazale, da se s pridnim delom in dobro
organizacijo lahko doseže tudi nemogoče … Tako, „naš“
Vis je „pod streho“, bile smo več kot odlične, podobna
zgodba se lahko drugič zgodi „z lahkoto“; hvala vsem, ki
ste nas spremljali in z nami sooblikovali skupno Viško
zgodbo ...

Iskrena hvala vsem in vsakomur, ker smo, tudi s to potjo,
pokazali, da cenimo, kar imamo.

Da je lepo čutiti naklonjenost, medsebojno poveza-
nost in spoštovanje, ki si jo je vredno izkazovati. Da
smo skupaj močnejši, ustvarjalnejši, uspešnejši,
preprosto, najboljši! S temi besedami so nas opisali
tudi tisti, ki smo jih ob tej priložnosti spoznali.
Drage La Vitke, bile ste prave ambasadorke zdrav-
stvene in babiške nege iz Slovenije, kot pravi naša
Klementina, bilo nam je v posebno veselje in
privilegij, ker smo bili vaši spremljevalci!
Članice in člani Društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Maribor �
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TEMA SREČANJA

KO KONFLIKT POSTANE IGRA -
UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 15. januar 2016, ob 9. uri, v
prostorih društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Melje).

Program izobraževanja

Program je v celoti objavljen na spletni strani
društva:
www.dmsbzt-mb.si

Organizator

DMSBZT Maribor v sodelovanju z Elite d. o. o.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Celodnevno izobraževanje znaša 50 EUR za člane
društva, 95 EUR za člane drugih regijskih
društev, 180 EUR za nečlane Zbornice - Zveze
(DDV vključen v ceno). Kotizacijo nakažete na TR
društva DMSBZT Maribor, številka 0451 5000
0111 670, sklic 00 96, pri Nova KBM d.d. Število
udeležencev je omejeno.

Licenčne in pedagoške točke

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni
in babiški negi in je vpisan v register strokovnih
izobraževanj Zbornice - Zveze ter je v postopku
pridobivanja LT na Ministrstvu za zdravje.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije in prijave na strokovno
srečanje potekajo na spletni strani društva
www.dmsbzt-mb.si

- PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA
KONOPLJA V MEDICINI
UPORABA KONOPLJE V MEDICINI TUDI MED
ZDRAVSTVENIMI STROKOVNJAKI POVZROČA TRENJA.
ZA IN PROTI STALIŠČA IN MNENJA SO LAHKO
OSNOVANA TUDI NA NEZNANJU IN STRAHU PRED
NEZNANIM. STROKOVNO SREČANJE BO NAMENJENU
PRAV PRIDOBIVANJU RELEVANTNIH INFORMACIJ S
TEGA PODROČJA.

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 8. 10. 2015, v Dornavi,
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja Dornava
8.15 – 9.00  Registracija udeležencev

Program izobraževanja

Program je dosegljiv na spletni strani sekcije
http://www.sekcijapsih-zn.si/ 

Organizator

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v psihiatriji
Zbornica - Zveza 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV je 190 EUR. Članom Zbornice –
Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se
prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. .

Licenčne in pedagoške točke

Strokovni program je v postopku licenčnega
vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri
Ministrstvu za zdravje in vrednotenja za
pedagoške točke pri Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije na spletni strani sekcije
http://www.sekcijapsih-zn.si/

TEMA SREČANJA

40. OBLETNICA  HEMODIALIZNEGA
ZDRAVLJENJA  
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. FRANCA
DERGANCA NOVA GORICA  -
STROKOVNI SEMINAR
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

9 in 10. oktober 2015, Vinska klet  Dobrovo v
Goriških brdih.

Program izobraževanja

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

Organizator

SB Dr. Franca Derganac Nova Gorica, oddelek za
dializo 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov na področju nefrologije, dialize in
transplantacije Zbornice - Zveze

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Brez kotizacije

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico
Zbornice - Zveze, če ste član Zbornice – Zveze in
številko licence.
Prijave: obvezna prijava preko E- prijavnice na
spletni strani Zbornice - Zveze
http://www.zbornica-zveza.si, ali
info@nefroloska-sekcija.com.
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V
OKTOBRU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 15. 10. 2015, ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

Novosti na področju operativnega zdravljenja
raka jajčnika

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

STROKOVNI POPOLDNEVI:
PARKINSONOVA BOLEZEN, ZVEZDAN
PIRTOVŠEK 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

15. 10. 2015, Srednja zdravstvena šola Celje,
prvo nadstropje, začetek ob 15. uri. 

Program izobraževanja

Izobraževanje je objavljeno na spletni strani
www.dmsbzt-celje.si in www.zbornica-zveza.si 

Organizator

DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za člane DMSBZT Celje ni, za nečlane
15 € z ddv. Zavodi in posamezniki znesek
poravnajo po prejetju računa. 

Licenčne in pedagoške točke

Izobraževanje je vpisano v register strokovnih
izpopolnjevanj Zbornice - Zveze. Vloga za
licenčne točke je oddana na MZ.

Dodatne informacije in prijava

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si. Prijave do
zasedenosti mest (30). 
Informacije na: 051 398 909 Kordiš.

TEMA SREČANJA

6. POMURSKI SIMPOZIJ O KRONIČNI
RANI - 2. MEDNARODNI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

16. 10. 2015, Hotel Vivat, Moravske Toplice 

Program izobraževanja

Program bo objavljen na spletni strani Zbornice -
Zveze

Organizator

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Pomurja, Splošna
bolnišnica Murska Sobota 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za nečlane je 95 €, za člane drugih
strokovnih DMSBZT  50 €. Znesek nakažite na TR
DMSBZT Pomurja pri NLB d.d. r., 02340-
00111735734, s pripisom 6. Simpozij - rane. Za
člane DMSBZT Pomurja ni kotizacije

Licenčne in pedagoške točke

Program je bil poslan za licenčno vrednotenje na
MZ in na Z - Z za vpis v Register strokovnih
izobraževanj za pridobitev pedagoških točk.

Dodatne informacije in prijava

Za dodatne informacije pokličite eno izmed
članic organizacijskega odbora: Marijo Kohek, 02
5123 185 ali Marijo Flisar, 02 5123 338. Prijave
preko elektronske prijave na spletu Z- Z, ali na
spletni strani DMSBZT Pomurja
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
- MODUL LICENCA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 16. oktober 2015, ob 9. uri, v prostorih
društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Melje).

Program izobraževanja

Program je v celoti objavljen na spletni strani
društva:
www.dmsbzt-mb.si

Organizator

DMSBZT Maribor

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane
Zbornice - Zveze in 120 EUR za nečlane Zbornice
- Zveze (DDV vključen v ceno). Kotizacijo
nakažete na TR društva DMSBZT Maribor,
številka 0451 5000 0111 670, sklic 00 95, pri
Nova KBM d.d. Število udeležencev je omejeno.

Licenčne in pedagoške točke

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni
in babiški negi in je vpisan v register strokovnih
izobraževanj Zbornice - Zveze ter je v postopku
pridobivanja LT na Ministrstvu za zdravje.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije in prijave na strokovno
srečanje potekajo na spletni strani društva
www.dmsbzt-mb.si

- PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

UČNA DELAVNICA: PARTNERSKI
ODNOSI, ALBINA KOKOT 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

22. 10. 2015, Srednja zdravstvena šola Celje,
prvo nadstropje, začetek ob 15. uri. 

Program izobraževanja

Izobraževanje je objavljeno na spletni strani
www.dmsbzt-celje.si in www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje je 15 €,
za nečlane 30 € z ddv. Zavodi in posamezniki
znesek poravnajo po prejetju računa. 

Licenčne in pedagoške točke

Izobraževanje je vpisano v register strokovnih
izpopolnjevanj Zbornice - Zveze. Vloga za
licenčne točke je oddana na MZ.

Dodatne informacije in prijava

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si. 
Informacije na: 051 398 909 Kordiš

TEMA SREČANJA

8. DNEVI ANGELE BOŠKIN: "PRIMERI
IZ PRAKSE – SMO ZRELI, DA
SPREGOVORIMO O NELJUBIH
DOGODKIH?«

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

23. 10. 2015, Gozd Martuljek, hotel Špik,
registracija udeležencev od 7. 45 do 8. 15,
začetek izobraževanja ob 8. 45

Program izobraževanja

Predstavitev dobrih praks na področju
spremljanja in reševanja neljubih dogodkov s
poudarkom na stalnem izboljševanju procesov 

Organizator

Splošna bolnišnica Jesenice

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za udeležence na strokovnem
izobraževanju je 100 EUR brez DDV. Na osnovi
poslane prijavnice vam bomo izstavili račun. 

Licenčne in pedagoške točke

Strokovno izobraževanje je v postopku
licenčnega vrednotenja strokovnih
izpopolnjevanj pri Ministrstvu za zdravje.

Dodatne informacije in prijava
Prijavite se s prijavnico na vabilu, ki jo pošljite na
naslov Andreja Kraigher, Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
ali s prijavnico objavljeno na spletni strani 
www.sb-je.si, pošljite jo po elektronski pošti na
naslov andreja.kraigher@sb-je.si do vključno
20.10. 2015
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

KRONIČNE RANE
2. STROKOVNO SREČANJE IZVAJALCEV
ZDRAVSTVENE NEGE V
DERMATOVENEROLOGIJI Z
MEDNARODNO UDELEŽBO 
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek in sobota, 6. in 7. november 2015, v
Mariboru, hotel Habakuk, Pohorska cesta 59,
Maribor

Program izobraževanja

Program je v celoti objavljen na spletni strani
UKC Maribor: www.ukc-mb.si/strokovna
srečanja.

Organizator

UKC Maribor: Oddelek za kožne in spolne
bolezni.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s
prijavo. Vse informacije in možnost prijave so na
spletni strani UKC Maribor: www.ukc-
mb.si/strokovna srečanja

Licenčne in pedagoške točke

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni
in babiški negi ter oskrbi in drugi zainteresirani
javnosti. Je v postopku vpisa v register
strokovnih izobraževanj Zbornice - Zveze in
pridobivanja LT na MZ.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije in prijave na strokovno
srečanje potekajo izključno na spletni strani UKC
Maribor: www. ukc.mb.si/strokovna srečanja. 
Na spletni strani UKC Maribor najdete tudi
možnosti namestitve.
Vljudno vabljeni

TEMA SREČANJA

ZAKAJ ZBOLIMO

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 6. 11. 2015
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 16. uri
Registracija udeležencev 15.45 - 16.00 ure

Program izobraževanja

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

Organizator

DMSBZT Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je
brezplačna.
Osebni prispevek za člane ZZBN 15,00 €, za
nečlane 30,00 €

Licenčne in pedagoške točke

Oddana je vloga za pridobitev pedagoških točk
za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register
izboraženj pri Zbornici - Zvezi. Vloga za
pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.

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 3. 11. 2015
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije:Irma Kiprijanović (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

SUPERVIZIJA V ZDRAVSTVENI IN
BABIŠKI NEGI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 16. november 2015, ob 9. uri, v
prostorih društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Melje).

Program izobraževanja

Program je v celoti objavljen na spletni strani
društva:
www.dmsbzt-mb.si

Organizator

DMSBZT Maribor v sodelovanju z Elite d. o. o.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Celodnevno izobraževanje znaša 50 EUR za člane
društva, 95 EUR za člane drugih regijskih
društev, 180 EUR za nečlane Zbornice - Zveze
(DDV vključen v ceno). Kotizacijo nakažete na TR
društva DMSBZT Maribor, številka 0451 5000
0111 670, sklic 00 94, pri Nova KBM d.d. Število
udeležencev je omejeno.

Licenčne in pedagoške točke

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni
in babiški negi in je vpisan v register strokovnih
izobraževanj Zbornice - Zveze ter je v postopku
pridobivanja LT na Ministrstvu za zdravje.

Dodatne informacije in prijava

Dodatne informacije in prijave na strokovno
srečanje potekajo na spletni strani društva
www.dmsbzt-mb.si

- PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
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IZOBRAŽEVANJE

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

TEMA SREČANJA

KAKOVOST IN VARNOST V SODOBNI
OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, petek in sobota; 19.- 21. november
2015
Grand Hotel Primus Ptuj
Začetek ob 8.45
Registracija udeležencev med 8.00 in 8.45 uro

Program izobraževanja

Program bo objavljen na spletni strani Zbornice -
Zveze

Organizator

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v operativni dejavnosti
Zbornica - Zveza

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV znaša 320 € (članom ZZBNS, ki
imajo poravnane članske obveznosti, se prizna
50 % popust in znaša 160 € ). Kotizacijo nakažite
na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic
00 0206-20112015, s pripisom Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
operativni dejavnosti

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

Prijava: za strokovno srečanje je potrebna e-
prijava na spletni strani Zbornice - Zveze
Za dodatne informacije glede prijave je
kontaktna oseba Sanja Arnautović, el.naslov:
sanja.arn@gmail.com

TEMA SREČANJA

V SKRBI ZA ZDRAVJE ŽENSK, OTROK IN
DRUŽIN

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

20.11. 2015 - Računovodska hiša UNIJA,
Brezovica pri Ljubljani, registracija od 8.30
naprej

Program izobraževanja

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

Organizator

Sekcija medicinskih sester in babic pri Zbornici -
Zvezi

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za člane Zbornice - Zveze s poravnano članarino
je kotizacija s 50 % popustom v višini 95 evrov,
za nečlane pa 190 evrov. Nakazilo po izdane
računu na NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana –
Zbornica – Zveza, št.:  02031-0016512314, sklic
na:0207-20112015

Licenčne in pedagoške točke

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

Dodatne informacije in prijava

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

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

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 23. 11. 2015, v Ljubljani
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8.30. uri
Registracija udeležencev med 8. in 8.30 uro

Program izobraževanja

Teoretična znanja, praktične veščine, preverjanje
znanja in veščin za izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja. Program je v celoti
objavljen na spletni strani DMSBZT Ljubljana
www.drustvo-med-sester-lj.si

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu Zbornice - Zveze

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 80 €, za nečlane
160 € in se plača po izstavljenem računu. Število
udeležencev je omejeno do 32 udeležencev.

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/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.     

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka) do 12. 11. 2015,
oziroma do zasedenosti. Dodatne informacije:
Irma Kiprijanovič (041 754 695) oz.
irma.kiprijanovic@gmail.com

NAGRADNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO
»MODRO ZGODBO« 

Zgodbe ob koncu življenja skozi doživljanja
medicinskih sester in babic

Življenje je polno zgodb, smo zapisali lani, ko smo vas nagovarjali k
pisanju zgodb iz vašega delovnega vsakdana. Zgodbe so bile dobro
sprejete, prve tri (vmes so bile tudi pesmi) so bile tudi nagrajene.
Letos nadaljujemo, tokrat s temo, ki zadeva skoraj vsakogar, ki se je
zapisal zdravstveni ali babiški negi; gre za profesionalno skrb za
paciente proti koncu njihovega življenja. 
Umiranje in smrt sta v današnji družbi še vedno tabu tema, o kateri se
govori malo in jo najraje odrivamo v stran. Pa vendarle je smrt nekaj
najbolj zanesljivega, nekaj, kar doleti vsakogar, z umiranjem in smrtjo se
sreča sleherni človek. 

Medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji se srečujemo z
neozdravljivo bolnimi in njihovimi bližnjimi ter z umiranjem tudi
profesionalno. Skorajda ni področja, kjer ne bi imeli stika z umirajočim. Ali
smo na delo z neozdravljivo bolnimi in na umiranje pripravljeni? Ali v
izobraževalnem programu iz zdravstvene in babiške nege opremimo ljudi
z znanjem in kompetencami, da bodo kos situacijam, v katerih se ob
umiranju znajdejo pacient, njegovi bližnji in tudi izvajalci sami? 

Vabimo vas, da napišete svojo zgodbo, pripoved o srečanju z
umiranjem in smrtjo, o delu z neozdravljivo bolnimi in njihovimi
svojci, da podelite svoje izkušnje, dileme in stiske, morda pa tudi lepe
trenutke, ki nas kljub izgubi na svoj način obogatijo in nam osmislijo
naše življenje in delo. Morda boste s svojo zgodbo pomagali kolegici
ali kolegu, da bo njegova izkušnja z neozdravljivo bolnim,
umirajočim in s srečanjem s smrtjo lažja, manj stresna, da bo bolje
razumel smisel celotnega procesa in dopuščal, da se bo njegov
pogled na umiranje preoblikoval.
Če ste torej pripravljeni svoje zgodbe, občutke, dileme, spomine,
anekdote, lepe ali žalostne, ki ste jim bili priča skozi vaše profesionalno
delo, deliti z nami, z bralci Utripa, vas vabimo k sodelovanju. Tudi letos gre
za nagradni natečaj, ki bo trajal do konca leta. Zgodbe bodo v Utripu
objavljene anonimno (pod številko) in se bodo potegovale za najboljšo
»modro zgodbo« (barva naših uniform) UTRIPA 2015.

Pri izboru zgodbe boste lahko glasovali vsi bralci Utripa, ki ste naši člani in
članice. Žreb vam bo naklonil tudi kakšno promocijsko nagrado. Prijazno
vabljeni k pisanju. Besedilo zgodbe naj obsega 5.000 do 7.000 znakov brez
presledkov. Besedila oddajte do 20. v mesecu pred izidom Utripa v
naslednjem mesecu (najkasneje do 20. oktobra za 8. številko Utripa). 

Zgodbe bo ocenjevala 
Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego. 

Judita Slak Darinka Klemenc
vodja Delovne skupine za paliativno predsednica Zbornice – Zveze 
zdravstveno nego pri Zbornici - Zvezi


