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Nagovor predsednice DMSBZT Gorenjske
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še bolj poskrbimo za svoje zdravje

Klinično popoldne: pomen in možnosti sodelovanja ambulant 
družinske medicine na vseh nivojih zdr. varstva
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Aktivnosti in dejavnosti dijakov zdravstvene usmeritve srednje 
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Spoštovane članice in člani, 
dobrodošli na

STROKOVNEM SREČANJU

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE 
DOMA IN V SLUŽBI,

hotel Astoria, Bled,
15. september 2020 ob 9.00 uri

8:30 – 9:00 Prihod in registracija  
udeležencev

9:00 – 9:15 Slavnostnemu dnevu naproti: 
Alenka Bijol, predsednica DMSBZT  

Gorenjske in Monika Ažman, predsednica 
Zbornice zdravstvene in babiške nege  

Slovenije, Zveze strokovnih društev  
medicinskih sester, babic in zdravstvenih  

tehnikov Slovenije

9:15 – 10:15 Vpliv spanja na zdravje in dobri 
počutje, izr. prof. dr. Leja Dolenc  

Grošelj, dr. med.

10:15 – 10:30 Diskusija, izmenjava mnenj

10:30 – 11:00 Odmor za okrepčilo

11:00 – 12:00 Ergonomija in varno delovno 
okolje v zdravstvu, doc. mag. David Ravnik, 

Ph.D. et PhDr. (Republika Češka),  
dipl. fiziot., Eur. Erg. 

12:00 – 12:10 Diskusija, izmenjava mnenj

12:10 – 12:55 Vloga medicinske sestre pri 
obravnavi revmatičnega pacienta, Milena  

Pavić Nikolić, mag. zdr. nege

12:55 – 13:00 Diskusija, izmenjava mnenj

13:00 – 13:15 Odmor za okrepčilo

13:15 – 14:30 Občni zbor in nastop country 
plesne skupine

14:45 Pozno kosilo in podelitev potrdil

Alenka Bijol, 
predsednica DMSBZT Gorenjske

DODATNE INFORMACIJE
Strokovno srečanje je odobreno z licenčni-
mi točkami (I-2020-0144-0144) pri Zbornici 
zdravstvene babiške nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije / Nurses 
and midwives Association of Slovenia

Strokovno srečanje - Poskrbimo za zdravje doma in v službi
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Spoštovane članice 
in spoštovani člani!

Ne mine leto in s pričakovanjem čakamo ujete trenutke 
strokovnih srečanj in ustvarjalnih delavnic zapisane v sliki 
in besedi. Glasilo Utrinki so tako v našem društvu medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske že 
stalnica. 

V decembru je društvo praznovalo zaključek leta s podeli-
tvijo najvišjih priznanj društva, Srebrni znak in naslov Ča-
stni član društva. Pa pred tem preletimo najpomembnejše 
dogodke leta. 

Društvo je bilo s člani izvršnega odbora tekom leta res ak-
tivno in tudi številni dogodki, povečevanje članstva in po-
hvale o delovanju društva, kažejo na pravo pot. V društvu 
in Zbornici - Zvezi smo v preteklih letih praznovali številne 
obletnice. V letošnjem letu smo obeležili 100. obletnico za-
četka dela medicinskih sester na Slovenskem. Natančneje 
govorimo o Angeli Boškin, ki je kot prva medicinska sestra 
orala ledino v stroki zdravstvene nege. Leto se je po obe-
ležitvi 100. obletnice kaj hitro prevesilo k pravemu vihar-
ju zloglasnega 38.člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev 
v dejavnosti zdravstvene nege je sodoben in avtonomen, 
s katerim se želi urediti sistemske rešitve in odpraviti po-
manjkljivosti za posamezne izvajalce v zdravstveni negi, 
z ureditvijo razmejitve del in nalog med različnimi izva-
jalci v zdravstveni negi. Prav tako je dokument osnova za 
prepoznavo tistih zaposlenih, ki so več let opravljali dela 
diplomiranih medicinskih sester in imajo znanja, prido-
bljena z delom. Sistem je te izvajalce pustil v preseganje 
kompetenc in pristojnosti, kar rešuje zloglasni 38. člen, ki 
jim priznava usposobljenost za nadaljnje opravljanje teh 
zahtevnejših nalog in zagotavlja pravno varnost.

Če je bil v prvi polovici leta na prepihu 38. člen, je vsekakor 
na prepihu vse večja kadrovska stiska v nemalokaterem 
zdravstvenem zavodu. Medicinske sestre in babice pred-
stavljajo več kot 50% zaposlenih v zdravstvu in imajo velik 
učinek in prispevek v zdravstvenem sistemu. Raziskave in 
študije kažejo na to, kako pomembno je ustrezno število 
medicinskih sester, ustrezno okolje delovanja in časovna 
ustreznost za zagotavljanje kakovostne in varne zdra-
vstvene obravnave. Jasni so dokazi o povezanosti števila 
medicinskih sester in njihovi izobrazbi z izidi zdravstvene 
obravnave. 

Znano pa nam je, kakšen mora biti razvoj zdravstvene 
nege v prihodnje. Temelječ na znanju, spoštovanju, med-
sebojnem sodelovanju in poštenem plačilu za opravljeno 
delo. Ovrednotenje pilotnih in trajnih sprememb, ki bodo 
imele učinke na zadovoljstvo medicinskih sester s profesi-
onalnim delom ter pozornosti na zaposlovanju in delov-
nim okoljem, bodo pripomogli k zanimanju za ta poklic. 

V društvu pa smo tako kot vsa pretekla leta s smučkami 
otvorili novo leto in se  v Ratečah pomerili v teku na smu-
čeh. Sledila je čajanka, na temo Negovanje dediščine skozi 
devet desetletij, organiziranega delovanja medicinskih se-
ster na Slovenskem. Na strokovnem srečanju smo izvedli 
predavanje Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbi-
mo za svoje zdravje. Na občnem zboru se je letos ponovno 
predstavila country plesna skupina, katero sestavljajo tudi 
medicinske sestre. Sledila je strokovna ekskurzija v Rezijo, 
še pred tem ogled doma starejših občanov Viharnik. Sledi-
la je spomladanska ustvarjalna delavnica, pohod, tekaška 
delavnica in klinično popoldne na temo Pomen in mož-
nosti sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh 
nivojih zdravstvenega varstva. Podprli smo bazar zdravja 
v Radovljici, ki ga je organizirala Srednja šola Jesenice. Te-
kom leta smo imeli možnost koriščenja abonmajskih kart 
Prešernovega gledališča Kranj ter Gledališča Toneta Čufar-
ja na Jesenicah. Ponovno smo samostojno izvedli strokov-
na izobraževanja za modul licence Etiko in zakonodajo ter 
Kakovost in varnost v zdravstvu. Izveden je bil dvodnevni 
pohod v Dolomite, sledilo je večdnevno potovanje v Du-
baj ter ponovna možnost za medgeneracijsko sodelova-
nje, saj so v zdravstvenem domu Radovljica organizirali 
delavnico o temeljnih postopkih oživljanja za upokojene 
članice društva. Še zadnja izobraževanja in tako se je leto 
prevesilo k prednovoletnemu srečanju, s katerim po nava-
di zaključimo srečanja v društvu.

Tudi letos bi rada poudarila iskreno zahvalo za medseboj-
no dobro sodelovanje z Zbornico – Zvezo, Srednjo šolo Je-
senice in Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. 

Ko se zazrem v preteklo leto, lahko rečem, da se vodstvo 
društva skupaj s člani IO in komisijami res aktivno trudi za 
dobrobit društva. Želimo nuditi in omogočiti članom in 
članicam, strokovne in koristne vsebine, za strokovno rast 
ter osebni razvoj.

Vabljeni k sodelovanju in udeležbi na srečanjih, ki jih v letu 
2020 pripravljamo za vas.

Vsem, ki prispevate svoj čas in pripadnost za razvoj 
društva, iskrena hvala.   

Alenka Bijol,  
predsednica DMSBZT Gorenjske

Nagovor predsednice DMSBZT Gorenjske Alenke Bijol
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Leto 2020 – leto medicinskih 
sester in babic

Spoštovane članice in člani regijskega strokovnega 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Gorenjske, 

počaščena sem, da vas lahko nagovorim kot vaša »krovna« 
predsednica in hkrati članica našega skupnega regijskega 
društva. Zato se vam najprej zahvaljujem za vse aktivnosti 
v preteklem letu tako v kliničnih okoljih kot tudi v društvu. 
Vsa vaša prizadevanja, strokovno znanje in predanost, ki jo 
namenjate skrbi za paciente v regiji, so izjemnega pome-
na in še kako pripomorejo k blagostanju v družbi nasploh. 
Pacienti to čutijo in cenijo in po raziskavah javnega mne-
nja (Valicon, 2019) med poklici že vrsto zadnjih let najbolj 
zaupajo gasilcem, a takoj na drugem mestu jim sledimo 
medicinske sestre.

Preteklo leto je bilo zagotovo zgodovinsko, pa ne le zato, 
ker smo zares obeležili zgodovinsko 100-letnico poklica 
medicinske sestre na Slovenskem, predvsem zato, ker nam 
je uspelo udejanjiti 38. člen Zakona o zdravstveni dejav-
nosti (ZZDej), katerega sestavni del je dokument Poklicne 
kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdra-
vstvene nege. Morda se zdi na prvi pogled, da dokument 
povzroča še več težav na področju zdravstvene nege, 
povzroča nove krivice in ne pripomore k blažitvi posledic 
velikega pomanjkanja vseh izvajalcev v zdravstveni in ba-
biški negi. Zagotovo pa dokument uvaja red na področju 
zdravstva nasploh in skupaj s prehodnimi določbami 38. 
člena ZZDej pripravlja pogoje za nadaljnji razvoj zdra-
vstvene nege na vseh ravneh ter je podlaga in izhodišče 
za ustrezne kadrovske standarde in normative v zdravstve-
ni negi. Prav sprejetje teh je ena od prednostnih nalog, ki 
smo si jo skupaj z vsemi sindikati, ki zastopajo vse izvajalce 
zdravstvene in babiške nege, zadali za letošnje leto. Leto 
2020 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) razglasila 
za leto medicinskih sester in babic. Eden od razlogov, zakaj 
je prav letos »naše« leto, je zagotovo 200-letnica rojstva 
pionirke zdravstvene nege Florence Nightingale. Mnogi 
drugi razlogi pa se odražajo v pomembnosti poklicne vlo-
ge, ki jo medicinske sestre in babice udejanjamo lokalno in 
globalno. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da 
so medicinske sestre in babice bistvo – srce večine zdra-
vstvenih timov, igrajo ključno vlogo v promociji zdravja, 
preprečevanju bolezni in zdravljenju le teh, so kot zdra-
vstvene strokovnjakinje dobro povezane s skupnostjo in 
imajo pomembno vlogo pri razvoju novih modelov zdra-
vstvene obravnave v skupnosti. Poklon našemu delu je 
tudi razglasitev letošnjega leta za mednarodno leto medi-
cinskih sester in babic.

Vse našteto predstavlja za obe poklicni skupini velik izziv 
in še večjo odgovornost. Zagotovo je prav to – odgovor-
nost za zdravje, življenje ljudi – poleg težkih delovnih po-
gojev tisto, kar odmika … odganja mlade, da bi se odločali 
za poklice v zdravstveni in babiški negi, mnoge druge že 
izoblikovane strokovnjake in strokovnjakinje pa, da poklic 
zapuščajo. 

Odgovornost je torej spet na nas samih. Prav nihče nam 
ne bo izpogajal boljših delovnih pogojev in višjih plač, kot 
si jih bomo sami. Nič ne bo pomagalo kazanje s prstom 
na druge, če ne bomo v lastnih vrstah drug do drugega 
prijazni, solidarni, sem in tja tudi potrpežljivi, predvsem pa 
združeni v en skupen in močan glas medicinskih sester in 
babic za dobro nas samih in pacientov, ki jim namenjamo 
skrb. 

Želim si, da bi skupaj zmogli prebroditi ovire, ki se zdijo 
skorajda nepremagljive; od intenzivnega staranja prebi-
valstva in rasti kroničnih obolenj, do prihajajočega tren-
da intenzivnega upokojevanja v obeh poklicih, do krize 
vrednot v družbi, migracijskih tokov, medgeneracijskih 
razhajanj in še marsičesa. Ne nazadnje imamo vsi skupaj 
edinstveno poslanstvo – skrb za človeka. In res je, sleherni 
šteje.

Vse dobro vse leto vam želim in se priporočam za nadalj-
nje sodelovanje. 

Vaša predsednica Monika  

Nagovor predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Organi DMSBZT Gorenjske
v letu 2020

Kolegij predsednice Društva
Alenka Bijol  predsednica drušva

Zorica Panić  podpredsednica za splošne zadeve

Nina Trifoni  podpredsednica za izobraževanje

Judita Slak  članica

Erika Povšnar  članica

Člani izvršilnega odbora
Karla Bogožalec  ZD Radovljica

Maja Zevnik  ZD Kranj

Darinka Livrin  ZD Jesenice

Urška Slana  ZD Bled, Bohinj

Dragica Arnolj  ZD Škofja Loka

Sabina Pogačar Traven  Dom upokojencev Preddvor

Darja Pavlič  Psihiatrična bolnišnica Begunje

Simona Tomaževič  Psihiatrična bolnišnica Begunje

Špela Požun  BGP Kranj

Karmen Česen Šivic ZD Tržič

Biljana Djakovič  Center slepih Škofja Loka

Maja Kržišnik   Dom Petra Uzarja Tržič

Irma Šmelcer   Dom upokojencev Kranj

Maja Štempihar   Srednja Šola Jesenice

Viktorija Vodnik  Dom dr. Janka Benedika

Katja Mlinarec   CUDV Matevža Langusa

Mateja Šenk   Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica  
   zaposlenih pri zasebnikih

Sanda Šifkovič   Zobna poliklinika

Ajda Cvelbar  predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo  
   Angele Boškin

Marta Smodiš   predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele  
   Boškin

Sara Drnač   predstavnica doma Taber 

Jana Zupan  sekcija upokojenih medicinskih sester

Marjetka Košir   Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja  
   Jesenice

Ivan Topič   Diagnostični center Bled

Grega Ziherl   sekcija za športno dejavnost

Tanja Podlipnik   Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice

Maja Pozvek   DSO Viharnik 

Nadzorni odbor 
Redni:
Oti Mertelj - predsednica
Jožica Trstenjak
Nada Legat 

Nadomestni:

Nada Macura - Višić

Vesna Zajc

Magdalena Mavri Tratnik 

Častno razsodišče
Mateja Bahun - predsednica

Avrea Šuntar - Erjavšek

Marjan Žagar

Vesna Zajc

Tanja Blaznik

Statuarna komisija
Simona Tomaževič - predsednica

Oti Mertelj

Jana Zupan

Alenka Bijol

Zorica Panić 

Komisija za dodeljevanje  
sredstev
Nina Trifoni - predsednica

Marta Smodiš

Maja Zevnik

Sabina Traven Pogačar

Tanja Podlipnik

Komisija za priznanja
Vesna Zajc - predsednica

Judita Slak

Dubravka Karadžič Šmitran

Darja Pavlič

Marta Smodiš
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Poročilo o delu strokovnega regijskega 
društva MSBZT Gorenjske za leto 2019

Alenka Bijol

Kratka predtavitev Društva

Organi društva

Predsednica: Alenka Bijol

Podpredsednica: Zorica Panić in Nina Trifoni

Izvršilni odbor: Karla Bogožalec - ZD Radovljica, Maja 
Zevnik - ZD Kranj, Darinka Livrin- ZD Jesenice, Urška Sla-
na - ZD Bled, Bohinj, Dragica Arnolj - ZD Škofja Loka, Sa-
bina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor, Urban 
Bole - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Simona Tomaževič 
- Psihiatrična bolnišnica Begunje, Špela Požun - BGP Kranj, 
Karmen Česen - ZD Tržič, Biljana Djakovič - Center slepih 
Škofja Loka, Maja Kržišnik - Dom Petra Uzarja Tržič, Irma 
Šmelcer - Dom upokojencev Kranj, Maja Štempihar - Sre-
dnja Šola Jesenice, Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Be-
nedika, Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa, Mateja 
Šenk -Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih 
pri zasebnikih, Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika, Ajda 
Cvelbar - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo 
Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin, Dragana Rikanović - predstavni-
ca doma Taber, Jana Zupan - sekcija upokojenih medicin-
skih sester, Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice, Ivan Topič - Diagnostični center Bled, 
Grega Ziherl - sekcija za športno dejavnost, Tanja Podlipnik 
- Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice, Maja Pozvek - DSO 
Viharnik

Nadzorni odbor: Oti Mertelj – predsednica,  
Jožica Trstenjak, Nada Legat

Častno razsodišče: Mateja Bahun - predsednica, Avrea 
Šuntar – Erjavšek, Marjan Žagar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik

Izvedena strokovna srečanja in projekti

- Strokovno srečanje Kako s preventivnimi programi  
 še bolj poskrbimo za svoje zdravje ter občni zbor  
 Društva, 7. marec 2019, hotel Astoria Bled,
- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene  
 in babiške nege:  modul licenca, 16. februar 2019,  
 Klinika Golnik, 
- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene  
 in babiške nege:  modul licenca, 13. junij 2019,  
 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 

- Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca,  
 23. september 2019, hotel Astoria Bled. 

Založniška dejavnost

- Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP da,
- Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo  
 za svoje zdravje, CIP da,
- XXVII | 1 DMSBZT Gorenjske: Slavnostna podelitev  
 najvišjih priznanj društva, srebrni znak in naslova  
 častni član v letu 2018, Alenka Bijol,
 DMSBZT Gorenjske: Komunikacijski izzivi v patronažni  
 službi – povezovanje med različnimi ravnmi  
 zdravstvenega varstva, Adrijana Ilievski,
 DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalno ob izdelovanju  
 adventnih venčkov, Tanja Podlipnik,
- XXVII | 2 DMSBZT Gorenjske: Ko se združi prijetno s  
 koristnim, Jana Zupan,
 DMSBZT Gorenjske: Tečaj teka na smučeh,  
 Jana Lavtižar,
-  XXVII | 3 DMSBZT Gorenjske: Čajanka: Sprehod skozi  
 organizirano delovanje medicinskih sester na  
 Slovenskem, Jana Zupan,
 DMSBZT Gorenjske: Občni zbor društva in strokovno  
 srečanje Kako s preventivnimi programi še bolj  
 poskrbimo za svoje zdravje, Jana Lavtižar,
-  XXVII | 4 DMSBZT Gorenjske: Kako do učinkovite  
 tehnike teka? Sanda Šifkovič
 DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalne delavnice izdelave  
 domačih krem in šamponov, Tanja Podlipnik
-  XXVII | 5 DMSBZT Gorenjske: Pomen in možnosti  
 sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh  
 ravneh zdravstvenega varstva, mag. Erika Povšnar,
-  XXVII | 6 DMSBZT Gorenjske: Bazar zdravja,  
 Mateja Petrovčič
 DMSBZT Gorenjske: Pot dveh slapov, Sanda Šifkovič
-  XXVII | 7 DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev   
 priznanja srebrni znak in naziv častni član društva,  
 Alenka Bijol
 DMSBZT Gorenjske: Dolomiti 2019, Irena Erbežnik
-  XXVII | 8 DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalna  
 delavnica – šivanje toaletne torbice, Tanja Podlipnik
 DMSBZT Gorenjske: Izlet na Sljeme, Sanda Šifkovič

Poročila za leto 2019
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-  XXVII | 9 DMSBZT Gorenjske: Rezija, dolina z bogato  
 snovno in kulturno dediščino, Jana Zupan
 DMSBZT Gorenjske: Dubaj in Abu Dabi – dežela šejkov,  
 nafte in luksuza, Jana Zupan
 DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica peka kruha,  
 Katja Valjavec in Tanja Podlipnik.

Interesne dejavnosti

- Tečaj teka na smučeh, 19. januar 2019, Rateče,
- Čajanka: Sprehod skozi organizirano delovanje  
 medicinskih sester na Slovenskem, 12. februar 2019,  
 Astoria Bled, 
- Izdelovanje domačih krem in šamponov, 3. april 2019,  
 Biotehniški center Naklo,
- Tekaška delavnica: Kako do učinkovite tehnike teka,  
 12. april 2019,
- Bazar zdravja, 25. april, Radovljica,
-  Klinično popoldne: Pomen in možnosti sodelovanja  
 ambulant družinske medicine na vseh ravneh  
 zdravstvenega varstva, 25. april 2019, Astoria Bled, 

Poročilo  
nadzornega  
odbora za leto 2019

Oti Mertelj

Nadzorni odbor Društva medicinskih sester babic in zdra-
vstvenih tehnikov Gorenjske (Društvo) v sestavi Jožica Tr-
stenjak, Nada Legat in Oti Mertelj je skozi vse leto sprem-
ljal delovanje Društva. Predsednica Nadzornega odbora se 
je redno udeleževala sej Izvršnega odbora. 

Poročilo statuarne  
komisije za leto 2019

Simona Tomaževič

Statutarna komisija v sestavi Simona Tomaževič (pred-
sednica), Alenka Bijol, Oti Mertelj, Zorica Panić in Jana 
Zupan se je v letu 2019 sestala 3 krat na rednih sejah in 
sicer 29.1.2019,  2.4.2019 in 16.7.2019 kjer smo obravna-

vali Poslovnik IO in ga tudi sprejeli. Izvršnemu odboru smo 
predlagali sprejetje tega Pravilnika, ki ureja delo in obve-
znosti, ki jih imajo(mo) člani IO. Pravilnik je bil sprejet v 
mesecu novembru 2019 in je objavljen na internetni strani 
Društva.

Med rednimi sejami smo sodelovali tudi korespondenčno, 
in sicer trikrat na temo Poslovnik IO, ter sodelovali pri vse-
binski pripravi Razpisa za srebrni znak in imenovanje ča-
stnega člana.

- Strokovni izlet upokojenih medicinskih sester v Rezijo,  
 ogled doma starejših občanov Viharnik, 14. junij 2019, 
- Planinski pohod Pot dveh slapov, april 2019, 
- Planinski pohod: Sljeme, 28. september 2019,  
- Tečaj šivanja v mestni šivalnici Kranj, 3. oktober 2019,
- Številčno smo tekli na Ljubljanskem maratonu,  
 obiskovali country ples, vadbe intenzivnih treningov,  
 pilatesa in joge.

Druge aktivnosti

- Udeležba ob mednarodnem dnevu babic in  
 mednarodnem dnevu medicinskih sester na  
 svečanosti v Kongresnem centru Brdo, 12. maj 2020, 
- udeležba na 17. simpoziju zdravstvene in babiške  
 nege Slovenije: Z medicinskimi sestrami in babicami  
 do zdravja za vse,
- prav tako omogočeno plačilo kotizacij s strani Društva  
 za omenjeni simpozij.

Članice Nadzornega odbora so pregledale finančno in ma-
terialno poslovanje Društva za leto 2019. Glavni prihodek 
društva je članarina in pomeni kar 81,13%  vseh prihodkov. 
Prihodki od  prodaje storitev na domačem trgu znašajo 
17,31 % prihodka , 1,56 %  so bili ostali prihodki Društva.

Izobraževanju svojih članov s plačilom kotizacij je društvo 
namenilo 18 703,00 €, za ostale interesne dejavnosti kot 
so tečaji, rekreativna dejavnost in delavnice pa 6900,04 €. 
Prihodki od pridobitne dejavnosti so bili izključno pora-
bljeni za osnovno dejavnost Društva. Stroški nagrad so bili 
v okviru finančnega plana.

Glede na izkaz poslovnega izida za leto 2019 je Društvo 
poslovalo z dobičkom, saj gre za presežek prihodkov nad 
odhodki v vrednosti  8131,58 € . 
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Poročila za leto 2019

Na podlagi pregleda dokumentacije in spremljanje de-
lovanja društva, daje Nadzorni odbor pozitivno mnenje 
na poslovanje društva. Nadzorni odbor je pregledal tudi 
predlagani Finančni plan izdatkov za leto 2020 in predlaga 
članom Občnega zbora, da ga potrdijo. 

Nadzorni odbor prav tako predlaga, da Statutarna komisi-
ja in Komisija za priznanja ponovno pregledajo pravilnik o 
priznanjih Društva.

Zahvaljujemo se vodstvu Društva, da deluje v skladu z do-
govorjenimi sklepi, uresničuje cilje in poslanstvo Društva, 
skrbi za strokovni in  osebnostni razvoj svojih članov  ter  
prepoznavnost Društva.  

Poročilo komisije za dodeljevanje 
sredstev za leto 2019

Nina Trifoni

Komisija za dodeljevanje sredstev je v letu 2019 imela skli-
canih 8 korespondenčnih sej. Obravnavala je 88 vlog. Od 
tega je bilo odobrenih 83 vlog za odobritev plačila kotiza-
cij in 5 vlog je bilo zavrnjenih. Razloga za zavrnjene vloge 
sta bila, da prosilec ni bil član Društva več kot tri leta oziro-
ma od odobritve zadnje vloge ni preteklo dve leti. 

Predsednica komisije je Nina Trifoni, članice so Maja Zev-
nik, Marta Smodiš, Tanja Podlipnik in Sabina Traven Poga-
čar. Večino vlog se pošilja po elektronski pošti, kar olajša 
delo predsednici Društva pri obveščanju prosilcev. Najvišji 
odobreni znesek za plačilo kotizacije znaša do 350 evrov. 

2015 2016 2017 2018 2019

Korespodenčne seje 15 14 9 10 9

Odobrene vloge 65 53 52 79 83

Zavrnjene vloge 4 5 4 12 5

Primerjava poslanih vlog za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Vlogo oziroma prošnjo za dodelitev sredstev za 
strokovna izpopolnjevanja dobite na internetni strani 
društva: www.dmsbzt-gorenjske.si. Prošnjo izpolnite 

in pošljite po elektronski pošti: nina.trifoni@gmail.
com oziroma natisnjeno pošljite na naslov: Društvo 
MSBZT Gorenjske, Bleiweisova 20, 4000 Kranj. 

Vloga mora biti poslana do 15. v mesecu za nasled-
nji mesec. Korespondenčne seje načeloma potekajo 
enkrat mesečno, odgovor prosilci dobijo po elektronski 
pošti. V primeru, da na računu društva ni pozitivnega 
stanja, izplačilo kotizacij ni možno. 

Prosilec, ki ima odobreno plačilo kotizacije mora v pri-
javi na izobraževanje navesti, da je plačnik Društvo 
MSBZTG. Društvo po prejetju računa plača kotizacijo. 
Pri elektronski prijavi na Zbornici - Zvezi je potrebno 
navesti Društvo MSBZTG kot plačnika kotizacije, če je 
vloga odobrena.
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Poročilo komisije 
za prizanja 
za leto 2019

Vesna Zajc

Komisija za priznanja DMSBZT Gorenjske se je v lanskem 
letu sestala 12. novembra 2019 v polni sestavi. Obravnava-
la je devet predlogov za podelitev  priznanja srebrni znak 
Društva in en predlog za naziv Častni član Društva, vsi pre-
dlogi so v roku prispeli na naš naslov.

Izmed vseh prošenj za srebrni znak  smo izbrali štiri kandi-
datke, ki so imele izpolnjene vse kriterije, katere zahteva 
Pravilnik o priznanjih DMSBZT Gorenjske.

Prejemnice priznanja srebrni znak so:

- Marta Smodiš

- Dubravka Karadžić Šmitran

- Stanka Fabijan

- Ivanka Tkalec

Naziv Častna članica Društva pa smo podelili gospe 
Sonji Ravnik.

Vsem dobitnicam iskreno čestitamo.

Gledališke predstave 
za leto 2020

Društvo ima abonmajske karte za ogled gledaliških 
predstav v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah in 
v Kranju v Prešernovem gledališču. Na Jesenicah ima-
mo na voljo 2 abonmajski karti, v Kranju so na razpo-
lago 4 abonmajske karte za PETEK 2.

Vsi člani izvršnega odbora dobijo po elektronski pošti 
vabilo za gledališko predstavo in njihova dolžnost je, da 
v svoji organizaciji vabilo posredujejo članom društva. 
Za proste karte se pozanimajo po elektronski pošti na 
naslovu: nina.trifoni@gmail.com.

Finančno poročilo za leto 2019

Zorica Panić

Predsedstvo Društva medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Gorenjske je sledilo viziji in letnemu 
planu društva in delovalo v korist in dobro svojih članov. S 
svojim delovanjem je predsedstvo izpolnilo svojo nalogo 
in vizijo društva.
Večino sredstev je društvo namenilo za plačilo kotizacij in 
za izvedbo izobraževanj, različnih delavnic in  tečajev, kot 
tudi za udejstvovanje na različnih izletih in športnih aktiv-
nostih.
Odhodki društva za izvedbo zgoraj navedenih aktivnostih, 
so znašali :
- Plačilo kotizacij, tečajev, seminarjev za člane društva  
 (25.603,40 €)
- Organizacija, pogostitev na seminarjih in strokovnih  
 srečanj (12.023,44€)
- Stroški tiska in grafične obdelave (3.553,02€)
- Najemnina -  poslovni prostori (539,20 €)
- Donacije  (2.970 €)

Z željo pa nadaljnjem razvoju društva smo k obstoječim 
vezanim finančnim sredstvom dodali 3.000 €, tako, da je 
trenutno stanje na računu pri Banki Koper znaša 24.000 €. 
Še vedno bomo strmeli k cilju, da se vloga na našem varče-
valnem tekočem računu  vsako leto poveča.

Prihodki društva v letu 2019 so bili za 4.217,98 € višji kot 
leto poprej. Prihodki iz članarin v letu 2019 so znašali 
69.928,52 €, kar je za  6.994,83 €  višje kot v letu 2018. Pri-
hodki od prodaje storitev na domačem trgu so bili za 3.800 
€ manjši kot leta 2018 in so znašali 14.920 €  in prihodki od 
obresti  21,17 €.

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019:

Stanje na TRR:       + 17.796,39 evrov
Depozit:                  24.000,00 evrov
Stanje blagajne:        800,06 evrov 
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V Prešernovem gledališču je za sezono 2019/20 repertoar 
naslednjih predstav: Rajzefiber, Strahovi, Večja od vseh, Dr. 
Prešeren, Škofjeloški pasijon. 

Poročila za leto 2019 in program dela za leto 2020

V gledališču Toneta Čufarja so abonmajske predstave ob 
četrtkih. Za letošnjo sezono je gledališče pripravilo reper-
toar naslednjih predstav:  Realisti, Amaterji, Ljubezenske 
prevare, I love Njofra, Vozi Miško, Fetiš na puter, Domača 
produkcija in 32. Čufarjevi dnevi. 

Januar
18. januar tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki 

30. januar strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in 
babiške nege, Zavarovalnica Triglav Kranj

Februar 13. februar Čajanka, Bled, Hotel Astoria

Marec 12. marec občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria

April

16. april klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Športno tekaška delavnica ali nordijska hoja (kraj in datum javljena naknadno)

23. april ustvarjalna delavnica priprave sladoledov in sorbetov v sodelovanju z Biotehniškem 
centrom Naklo 

Maj

10. in 12. maj udeležba na 17. simpoziju in svečanosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

21. maj strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu:  
modul licenca 

23. maj planinski pohod Po poti sedmih slapov pri Buzetu

Junij
izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno

Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice

September dvodnevni planinski pohod v Dolomite 

Oktober

3. oktober oktober planinski pohod po Napoleonovi poti v Italiji

15. oktober
strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdra-
vstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Etika in zakonodaja v praksi 
zdravstvene in babiške nege 

Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom (točen datum javljen naknadno)

sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem

Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva

November 22. november ustvarjalna delavnica spoznavanje in uporaba zelišč – izdelava božičnega čaja   
(kraj javljen naknadno)

December
5. december svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in 

naslov Častni član društva    

prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

V letu 2020 bo organizirano tudi: 

-  Tečaji tujih jezikov glede na zanimanje udeležencev,
-  abonmajske karte za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra v Gledališču Toneta  
 Čufarja na Jesenicah in Prešernovem gledališču Kranj,
-  športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga,
-  tečaj country plesa.

Program dela in cilji za leto 2020

Alenka Bijol
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SLAVNOSTNA PODELITEV
najvišjih priznanj društva, Srebrni znak in naslov Častni član Društva 
MSBZT Gorenjske v letu 2019

Alenka Bijol

Gledališče Tone Čufar Jesenice, december 2019

Svečanost se je tako kot zadnja leta, odvijala v gledališču 
Toneta Čufarja na Jesenicah, 7. decembra 2019. Najviš-
ja priznanja nagrajujejo strokovni razvoj in dosežke na 
področju zdravstvene nege in babištva, krepitev vloge 
in pomena dela medicinskih sester, babic, zdravstvenih 
tehnikov in sodelavcev na področju oskrbe, ohranjanje in 
razvijanje profesionalnih in dobrih medsebojnih odnosov 
med sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu ter 
pripadnost poklicni skupini. Letošnji prejemniki priznanj 
srebrni znak so: Stanka Fabijan, Dubravka Karadžić Šmi-
tran, Marta Smodiš, Ivanka Tkalec. Prejemnica najvišjega 
priznanja, naslova Častni član društva v letu 2019, je Sonja 
Ravnik. 

Stanka Fabijan, srebrni znak

Predlagatelj: Služba zdravstvene nege in oskrbe, Univer-
zitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Stanka Fabijan je osnovno šolo obiskovala v Besnici in 
Stražišču. Šolanje je nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli 
Jesenice. Je prva generacija dijakov usmerjenega izobra-
ževanja za poklic zdravstveni tehnik. Po končani srednji 
šoli se je pred 35 leti zaposlila na Univerzitetni kliniki za 
pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer dela še danes. Pri-
dobila je naziv zdravstvenega tehnika s specialnimi znanji.

Je članica Zbornice-Zveze in Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Z udeležbo na 
različnih strokovnih izobraževanjih s področja zdravstvene 
nege pridobiva nova in poglobljena znanja. Udeležuje se 
tudi različnih delavnic znotraj Društva DMSBZT Gorenjske.

Svojo profesionalno pot je začela na bolniškem oddelku 
200. Na istem oddelku, ki se danes imenuje oddelek za in-
terventno pulmologijo, dela še danes. Zadnjih 15 let delu-
je na delovnem mestu oddelčnega koordinatorja. Bila je 
dolgoletna članica krožka za informiranje. Skrbno razmi-
šlja o izboljšavah in predlogih v okviru kakovostne in varne 
zdravstvene oskrbe pacientov. 

Stanka je med zaposlenimi v Kliniki Golnik zelo cenjena 
in spoštovana. Ves čas svojega profesionalnega delovanja 
je tudi mentorica novim sodelavcem, od katerih v sklopu 
strokovnega usposabljanja za delo zahteva natančnost, 
odgovornost ter predanost svojemu delu. S svojim zgle-
dom, svojo osebnostjo, čustveno zrelostjo in humanostjo 
daje odličen zgled mlajšim zaposlenim, ki jo imajo za vzor-
nico. S temi karakteristikami pridobiva visoko zaupanje 

ljudi. Sodelavci pravijo, da ko jo spoznaš, se odpre kot cvet, 
na katerega posije sonce in pokaže srčnost, prijaznost in 
dostopnost. Skozi vse njeno delovanje je zaznati interes in 
skrb za posameznika, ki je pred lastnim interesom. Stanka 
je izredno družabna, zato se rada udeležuje družabnih do-
godkov. Rada hodi v hribe. Sodelavci se na ta račun poša-
lijo, da bo kaj kmalu zmanjkalo vrhov, kamor se Stanka še 
ni podala. Zagotovo pa lahko trdimo, da za Stanko nikoli 
ne bo zmanjkalo vrhov oz. izzivov, ki ji jih ponuja življenje. 
Nanjo smo kot na zaposleno medicinsko sestro v Kliniki 
Golnik iskreno ponosni.

Dubravka Karadžić Šmirtan, srebrni znak

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe 
Splošne bolnišnice Jesenice

Dubravka Karadžić Šmitran je svojo poklicno pot začela 
leta 1994, ko je z odliko opravila zaključni izpit za zdra-
vstvenega tehnika na Jesenicah. Istega leta se je zaposlila 
v Splošni bolnišnici Jesenice in po opravljenem strokov-
nem izpitu začela delati v enoti intenzivne terapije. Leta 
2001 je diplomirala in z željo po profesionalnem razvoju 
leta 2006 prevzela vodenje internega oddelka kot glavna 
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Dogodki v letu 2019

medicinska sestra. leta 2010 je uspešno zaključila še podi-
plomsko izobraževanje iz bolnišničnih okužb. Leto kasneje 
je prevzela vlogo koordinatorice zdravstvene nege, za kar 
je leta 2015 prejela tudi specialna znanja za področje koor-
dinator zdravstvene oskrbe, s čimer se na internem oddel-
ku nadpovprečno uspešno ukvarja še danes. 

Dubravka se vključuje v mentorstvo, ki ga izvaja tako pri 
dijakih in študentih različnih šol, sodeluje pri uvajanju v 
delo novo zaposlenih sodelavcev ter je aktivna pri mento-
riranju in pri predavanju v šoli za koordinatorje zdravstve-
ne obravnave. Redno spremlja novosti na strokovnem 
področju, kar dokazuje s svojo prisotnostjo na strokovnih 
srečanjih z ožjega strokovnega področja, ki jih je bilo v 
zadnjih 10 letih na desetine, kar nekaj pa se jih je aktivno 
udeležila tudi kot predavateljica. Dubravka je vključena v 
delo projektne skupine za dokumentacijo, skupine za obli-
kovanje kliničnih poti, je aktivna članica projektne skupine 
za raziskovanje. Vključena je v komisijo za obvladovanje 
bolnišničnih okužb, komisijo za medicinsko tehnične pri-
pomočke, komisijo za kakovost in varnost, od ustanovitve 
je tudi članica skupine za promocijo zdravja. Prav tako je 
sodelovala pri vpeljavi dveh novih procesov v Splošno bol-
nišnico Jesenice: in sicer kot članica komisije za pripravo 
procesov pri zdravstvenem programu implantacije srčnih 
spodbujevalnikov in članica komisije za pripravo proce-
sov pri zdravstvenem programu interventne radiologije 
na arterijah, pri katerih odigra pomembno vlogo, pri pre-
novi dokumentacije ter kot koordinatorica sprejema teh 
pacientov v bolnišnico. Pripravila je tudi dve publikaciji za 
paciente: Priporočila za oskrbo pacienta po odpustu iz bol-
nišnice in Navodila za svojce pacientov, ki se hranijo preko 
perkutane endoskopske gastrostome. Aktivno sodeluje 
kot notranja presojevalka in izvaja strokovne nadzore.  S 
svojim delom pripomore k večji prepoznavnosti zdra-

vstvene nege, saj vsakodnevno komunicira s svojci in ko-
ordinira zdravstveno obravnavo. Sodeluje pri aktivnostih 
ob svetovnem dnevu možganske kapi in dnevu srčnega 
popuščanja, prevzema večji del zdravstvene vzgoje paci-
entov in svojcev na internem oddelku. Vključena je tudi v 
organizacijski odbor Društva medicinskih sester Gorenj-
ske. 

Je empatična, zanesljiva, natančna, prijazna in hkrati sa-
mozavestna ter strokovno usposobljena in izkušena me-
dicinska sestra, ki s svojim delom kakovostno in učinko-
vito izvaja zdravstveno nego in oskrbo. Zaradi njenega 
doprinosa so zdravstvene obravnave pacientov hitrejše in 
učinkovitejše. Je spodbuda, vzor in motivacija marsikateri 
medicinski sestri. 

Marta Smodiš, srebrni znak

Predlagatelj: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Marta Smodiš je svojo poklicno pot pričela na internem od-
delku, med drugim tudi kot odgovorna medicinska sestra 
Endokrinološkega oddelka. Nekaj časa je delala v Kardio-
loškem laboratoriju Splošne bolnišnice Jesenice, nato se 
je vrsto let izobraževala na področju zdravstvene nege in 
zdravstvene vzgoje oseb s sladkorno boleznijo. Kot medi-
cinska sestra edukatorica je izvajala zdravstveno-vzgojno 
delo pri pacientih s sladkorno boleznijo na Endokrinolo-
škem oddelku, v Diabetološki ambulanti in ostalih oddel-
kih v bolnišnici. Opravila je tečaj za Oskrbo diabetičnega 
stopala in s tem pridobila specialno znanje. V času svojega 
poklicnega razvoja je ob delu zaključila podiplomski spe-
cialistični študij, smer Kadrovski management ter Magistr-
ski študij Zdravstvena nega. Od oktobra 2010 je delovala 
kot glavna medicinska sestra ginekološko - porodniškega 
oddelka ter sodelovala kot notranja presojevalka v proce-
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su kakovosti. Aktivno je sodelovala v Kolegiju  zdravstvene 
nege in oskrbe. Svoje delo je opravljala z veliko mero za-
dovoljstva, s poudarkom na kakovosti in empatiji ter sode-
lovanju v timu. Med zaposlenimi v timu je s predstavitvijo 
strokovnih vsebin prenašala tudi strokovna znanja. 

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je zapo-
slena kot predavateljica in sodeluje pri izvedbi študijskih 
predmetov na študijskem programu Zdravstvena nega – 
VS. Je predsednica Komisije za tutorstvo  ter članica Komi-
sije za študentske in študijske zadeve in Komisije za kako-
vost in evalvacije.  Je ravno tako mentorica in recenzentka 
diplomskih del študentom prve stopnje zdravstvene nege. 
Sodeluje pri izmenjavi študentov fakultete in študentov iz 
tujine na področju pridobivanja učnih mest v učnih bazah. 
Sodeluje v različnih mednarodnih projektih Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin. 

Sodeluje pri organizaciji Študentskih konferenc in pri or-
ganizaciji Kliničnih večerov v  sodelovanju z Društvom me-
dicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. 
Je tudi članica Izvršnega odbora Društva ter sodeluje v Ko-
misiji za priznanja. V okviru izmenjav pedagoškega osebja  
je v letu 2019  odšla na Swansea University v Wallesu  v 
Angliji ter se v okviru projekta Tobacco Control udeležila 
strokovnega srečanja v Romuniji.

Ivanka Tkalec, srebrni znak

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe 
Splošne bolnišnice Jesenice

Ivanka Tkalec je z odličnim uspehom zaključila šolanje na 
Zdravstveni šoli Jesenice in si pridobila naziv srednje me-
dicinske sestre. Istega leta se je zaposlila v Splošni bolni-
šnici Jesenice, kjer je zaposlena nekaj mesecev manj kot 
40 let. Od vsega začetka je zaposlena v internistični službi, 
kjer je tudi izkazovala nadpovprečno delovno uspešnost 
in največ svojega delovnega časa je opravljala na kardio-
loškem oddelku, kjer je izvajala zdravstveno nego kardio-
loškega pacienta in izvajala edukacijo pri pacientih s srčno 
žilnimi boleznimi. Zaradi sistematičnosti in organiziranosti 
pri svojem delu je določen čas opravljala delo tudi na po-
dročju lekarniške dejavnosti v bolnišnici. Ves čas dela na 
oddelku, mentorira dijake, pripravnike in novo zaposlene 
sodelavce. Lahko rečemo, da je pripomogla k strokovne-
mu razvoju vsakega zaposlenega na internem oddelku. 
Aktivno sodeluje na oddelčnih sestankih s konstruktivnimi 
predlogi, sodeluje pri izvajanju varnostnih vizit in razgo-
vorov, pri izvajanju vizit zdravstvene nege, z željo po kon-
tinuiranem izobraževanju in izpopolnjevanju pa se redno 
udeležuje strokovnih izobraževanj znotraj in izven bolni-
šnice, ter ta pridobljena znanja predaja svojim sodelav-
cem v okviru internih izobraževanj. V vsakem trenutku je 
pripravljena pomagati sodelavcem in reševati kadrovske 
zagate. Ivanka je ena izmed redkih medicinskih sester, ki 
je kljub vedno večjim obremenitvam, kadrovskim stiskam, 
vztrajala na kliničnem oddelku do danes in kljub obreme-
nitvam vsak dan opravljala zdravstveno nego strokovno in 
bila do pacientov prijazna in profesionalna. 

Ob tej priložnosti, bi ji s tem, da jo predlagamo za pode-
litev srebrnega znaka, radi povedali, da je čudovit vzor 
vsem bodočim medicinskim sestram, da je poklic medi-
cinske sestre lep, če ga opravljaš s srcem, tako kot je na 
internem oddelku ves čas to počela naša Iva.

Sonja Ravnik, prejemnica naslova častne članice 
Društva MSBZT Gorenjske, v letu 2019

Predlagatelj: vodstvo društva s člani izvršnega odbora 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske

Gospa Sonja Ravnik je, po zaključeni gimnaziji na Jese-
nicah, leta 1967 diplomirala na  Višji šoli za zdravstvene 
delavce v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu v Zdra-
vstvenem domu na Jesenicah, je bilo njeno prvo delovno 
mesto v tamkajšnji patronažni službi. 1968. leta pa se je 
zaposlila na Srednji zdravstveni šoli Jesenice, ki je imela 
takrat svoje prostore v splošni bolnišnici.

 Višja medicinska sestra Sonja Ravnik je za poučevanje pri-
dobila tudi  vsa ustrezna pedagoško andragoška znanja in 
opravila strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju. 
Učiteljski poklic na področju zdravstvene nege je ves čas 
opravljala z ljubeznijo do poklica in mladih ljudi. Leta 1992 
je bila aktivno udeležena pri naporih za obstanek takratne 
Zdravstvene šole na Jesenicah.

 Svoje bogato strokovno znanje je 35 let uspešno prena-
šala svojim dijakinjam in dijakom. Poučevala je več pred-
metov s področja zdravstvene nege in vzgoje. Vodila pa je 
tudi praktični pouk na internem in pediatričnem oddelku v 
Splošni bolnišnici Jesenice ter poučevala strokovne pred-
mete na oddelku za odrasle, ki so se izobraževali ob delu 
. Sodelovala je tudi pri izvedbi poučevanja zdravstvene 
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vzgoje za ostale šolske programe Srednje šole Jesenice, 
kjer je bila več let tudi vodja strokovnega aktiva učiteljic 
zdravstvene nege. Kot  članica delovnih skupin Ministrstva 
za šolstvo, je sodelovala pri oblikovanju in pripravi učnih 
programov strokovnih predmetov, smer zdravstveni teh-
nik Vodila je pripravo dijakov na republiška tekmovanja za 
dijake zdravstvenih šol, s področja strokovnih predmetov. 
V organizaciji Rdečega križa je sodelovala v učnem pro-
cesu prve pomoči na osnovnih šolah ter na tečajih prve 
pomoči za šoferje.

Članica regijskega stanovskega društva je že 50 let. Eno 
mandatno obdobje je bila tudi aktivna članica IO društva. 
Za svoje delo na strokovnem in društvenem področju je 
leta 2003 sprejela »zlati znak« Zbornice – Zveze.

Sonja Ravnik je tudi po upokojitvi ostala zvesta svojemu 
poklicnemu poslanstvu. Kot prostovoljka je ves čas aktivna 
na različnih področjih društvenega življenja. Vključila se je 
v delo Društva upokojencev Jesenice in bila več kot 10 let 
predsednica Socialno – zdravstvene komisije ter pomočni-
ca koordinatorice pri projektu Starejši za starejše.

 Je soavtorica enega prvih priročnikov nege na domu, ki ga 
je leta 2005 izdal Rdeči križ Slovenije. 

Pred 22-timi leti se je včlanila v Društvo diabetikov Jeseni-
ce. Najprej je bila mentorica dijakom Zdravstvene šole, ki 
so izvajali meritve krvnega sladkorja na društvu. 16 let je 
bila članica IO društva. Do leta 2016 tudi vodja zdravstve-
no-vzgojne komisije. 4 leta je bila podpredsednica Društva 
diabetikov Jesenice – do leta 2016, ko je postala njegova 
predsednica in članica IO Društva diabetikov Slovenije. 
Leta 2018 je sodelovala tudi pri izvedbi tekmovanja o slad-
korni bolezni na osnovnih in srednjih šolah.

Po upokojitvi Sonja Ravnik - »sestra Sonja«, kot so jo klicale 
številne generacije dijakinj in dijakov, ostaja zvesta DMSB-
ZT Gorenjske, kot upokojena članica društva, ki zna svojim 
poklicnim kolegicam in kolegom prisluhniti in jih pohvaliti 
za opravljeno delo.

V imenu IO DMSBZT Gorenjske se Sonji Ravnik zahvalju-
jemo za dolgoletni trud v izobraževalnem procesu na po-
dročju zdravstvene nege in za vsa prizadevanja tudi na 
drugih področjih življenja, ki so prispevala k prepoznav-
nosti našega poklica in njegove pomembnosti. 

S svojim znanjem in trudom so omenjeni pomembno pri-
spevali h kakovosti v zdravstveni in babiški negi ter tako 
sooblikovali zgodovino Društva. Slovesnost se je nato 
nadaljevala v sproščenem vzdušju ob ogledu gledališke 
igre Boksarsko srce ter kasnejšem druženju v preddverju 
gledališča. Lahko rečemo, da smo ponosni na prehojeno 
pot, saj s svojimi dejanji potrjujemo poslanstvo, ki ga op-
ravljamo.
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Strokovno srečanje in občni zbor  
DMSBZT Gorenjske 
Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za 
svoje zdravje

Jana Lavtižar

DMSBZT Gorenjske nas je 7.3.2019 
povabilo na strokovno srečanje na 
Bled. Strokovno srečanje se je začelo 
z nagovorom predsednice Društva 
Alenke Bijol in v nadaljevanju še 
predsednice Zbornice - Zveze Moni-
ke Ažman. Tako se je začel dan poln 
pričakovanj. Sledilo je prvo predava-
nje z naslovom Presejalni program 
na področju raka na Gorenjskem, ki 
ga je predstavila prim. Alenka Hafner, 
dr. med., viš. pred.. Predavateljica je 
poudarila kako pomembna je ude-
ležba v presejalnih programih saj ti 
predstavljajo pomemben element 
skrbi za zdravje in preprečevanja ter 
zgodnje odkrivanje raka. Najpogo-
stejši novoodkriti raki (v letu 2015) na 
Gorenjskem so kožni rak, rak prostate, 
pljučni rak, rak dojke in rak debelega 
črevesja in danke. Pri moških je bil na 
prvem mestu rak prostate (21% vseh 
novih primerov raka), pri ženskah pa 
rak dojke (21,7% vseh novih primerov 
raka). Leta 2015 je na Gorenjskem za-
radi raka umrlo 599 oseb, od tega 337 
moških in 262 žensk. Najpogostejši 
raki zaradi katerih so umirali prebi-
valci Gorenjske so bili pljučni rak, rak 
debelega črevesa in danke (RDČD) ter 
rak prostate.

V nadaljevanju nam je predavateljica 
bolj podrobno predstavila presejal-
ne programe Svit, Zora in Dora. Pro-
grama Svit in Zora že kažeta ugodne 
rezultate na področju zniževanja inci-
dence. Program Dora pa je bil šele v 
januarju leta 2018 uveden na celot-
nem področju Gorenjske, ko je bila 
na Gorenjskem postavljena mobilna 
enota Onkološkega inštituta Ljublja-
na, ki deluje ob Splošni bolnišnici 
Jesenice. Rak materničnega vratu rav-
no po zaslugi programa Zora postaja 

redek rak. Število novih  primerov se 
od leta 2003 naprej statistično značil-
no znižuje tako v celotni Sloveniji kot 
tudi na Gorenjskem. Predavateljica je 
poudarila, da je odzivnost v progra-
mu  v obdobju 2012-2015 presegala 
ciljno 70% pregledanost. Žal pa je v 
upravnih enotah Jesenice, Kranj in Tr-
žič padla pregledanost pod slovensko 
in regijsko povprečje. 

Spodbudni so tudi rezultati v progra-
mu Svit saj je število novo odkritih pri-
merov RDČD vsako leto manj. Poleg 
tega je več rakov odkritih v zgodnjem 
stadiju ter so zgodaj odstranjene 
predrakave spremembe. Gorenjska 
regija se je, po odzivnosti v programu 
Svit, z 62% uvrščala na drugo mesto v 
Sloveniji. Navajajo, da so ženske bolj 
odzivne na program kot moški čeprav 
je RDČD pri moških pogosteje priso-
ten.

Predavateljica  je predstavila tudi pre-
sejalni program Dora in poudarila, 
da je rak, v gorenjski regiji kot tudi 
v celotni Sloveniji, najpogostejši rak 
pri ženskah. Program Dora na Go-
renjskem deluje v dveh presejalnih 
centrih: v Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo Kranj (BGP Kranj) ter v 
mobilni enoti Onkološkega inštituta 
Ljubljana, ki deluje ob Splošni bolni-
šnici Jesenice, od januarja 2018. V letu 
2018 je bil odziv vabljenih žensk, v 
programu Dora, tako v Sloveniji kot v 
gorenjski regiji 74%. Rak dojke je bil 
v programu Dora odkrit (v Sloveniji) 
pri 544 ženskah od tega v gorenjski 
regiji pri 48 ženskah. Ta številka ni do-
končna, ker so nekatere ženske še v 
obravnavi. 

Preprečevanje in zgodnje odkriva-
nje raka, tudi s pomočjo presejalnih 

programov, predstavlja enega ključ-
nih elementov, ki lahko pripomore k 
izboljšanju kvalitete življenja posa-
meznikov in zmanjševanja bremena 
raka v populaciji. Pomembno sporo-
čilo predstavitve je bilo predvsem za 
zdravstvene delavce, da spodbujamo 
k udeležbi v presejalnih programih, v 
času službe in tudi v domačem oko-
lju. Pomembno je, da ponovno zvi-
šamo odzivnost v programih kjer je 
trend iz različnih razlogov nižji. 

Drugo predavanje nam je predsta-
vil Jošt Torkar, dipl. zdrav., univ. dipl. 
soc. del. z naslovom Integrirana pre-
ventiva v primarnem zdravstvenem 
varstvu: Kje smo in kam si želimo. Pre-
davatelj nam je predstavil razvoj pre-
ventive v primarnem zdravstvenem 
varstvu. S preventivo oziroma pozna-
vanjem javno zdravstvenih proble-
mov, uvajanjem metod za osveščanje 
in krepitev zdravja ranljivih skupin se 
je ukvarjala že Angela Boškin, kar je 
v svojem zapisu objavila izr. prof. dr. 
Brigita Skela Savić. Predavatelj pou-
dari, da se je področje preventivnih 
aktivnosti v primarnem zdravstve-
nem varstvu razvijalo večtirno in tako 
je več posameznih služb in strokov-
njakov, vsebinsko ločeno, obravnava-
lo posamezno populacijsko skupino. 
Cilj sodobnega, integriranega pristo-
pa v preventivi je, posamezna vsebin-
ska področja in različne strokovnjake, 
ki se ukvarjajo s preventivo med se-
boj povezati, jih združiti v eno organi-
zacijsko enoto. Tiste, ki se v to enoto 
ne morejo vključiti neposredno pa 
jih s to enoto povezati  prek drugih 
struktur zdravstvenega doma in lo-
kalne skupnosti. Ta sodobna enota v 
primarnem zdravstvenem varstvu so 
projektni centri za krepitev zdravja 
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(CKZ), ki so organizacijska, funkcio-
nalna in vsebinska nadgradnja pred-
hodnih zdravstveno-vzgojnih centrov. 
Tako CZK združuje naslednje programe: 
1.  Program priprave na porod in 

starševstvo (tečaj varne vadbe v 
nosečnosti), tečaj zgodnje noseč-
nosti, tečaj priprave na porod in 
starševstvo);

2.  Program vzgoje za zdravje, krepit-
ve zdravja in preventivnih obrav-
nav za otroke in mladostnike, uči-
telje, vzgojitelje in starše;

3.  Program krepitve zdravja odraslih, 
in sicer (svetovalnica za tvegana 
vedenja, svetovalnica za dušev-
no zdravje, svetovalnica za zdrav 
življenjski slog, programi kratkih 
temeljnih obravnav s področja te-
lesnega in duševnega zdravja;

4.  Program izvajanja promocije 
ustnega zdravja.

Poleg teh štirih vsebinskih stebrov 
v CKZ izvaja tudi program krepitve 
zdravja in zmanjševanja neenakos-
ti v zdravju v lokalnih skupnostih, s 
poudarkom na vključevanju ranljivih 
oseb/skupin v omenjena programe. 
Prav tako se izvaja program indivi-
dualnih pogovornih ur za krepitev 
zdravja, individualno ocenjevanje 
funkcijske manj-zmožnosti in indi-
vidualno psihološko svetovanje ter 
program podpore državnim presejal-
nim programom za raka. V izvajanje 
programov CKZ se deloma sistem-
sko, deloma pa projektno vključu-
jejo psihologi, kineziologi, dietetiki, 
diplomirane babice in diplomirane 
medicinske sestre, fizioterapevti, pe-
diatri, zdravniki specialisti družinske 
medicine in pediatrije ter magistri 
farmacije. Center vodi diplomirana 
medicinska sestra s specialnimi znanji 
s področja kroničnih nenalezljivih bo-
lezni. Vodja CKZ se skupaj z vodjo pa-
tronažne službe, predstavniki timov 
ambulant družinske medicine, pedi-
atrije in ginekologije povezuje v Stro-
kovno skupino zdravstvenega doma 
za preventivo, v Koordinativni tim pa 
preventivno zdravstveno varstvo od-
raslih, v Preventivne time posamezne 
šole, s predstavniki lokalne skupnosti, 
vladnih in nevladnih organizacij pa še 
v Lokalno skupino za krepitev zdravja 
in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Zdaj lažje razumemo kako preventiv-
ni programi delujejo, se povezujejo in 
kako kompleksno delovno področje 
obsega CKZ. Vsebine znotraj izvaja-
nja obravnav CKZ so: zdrav življenjski 
slog, ali sem fit, tehnike sproščanja, 
dejavniki tveganja, zvišane maščobe 
v krvi, zvišan krvni tlak, zvišan krvni 
sladkor , test telesne pripravljenosti 
za odrasle in starejše, zdrava pre-
hrana, gibam se, zdravo hujšanje, s 
sladkorno boleznijo skozi življenje, 
podpora pri spoprijemanju s tesnobo, 
spoprijemanje s stresom, skupinsko 
svetovanje za opuščanje kajenja, in-
dividualno svetovanje za opuščanje 
alkohola, varna vadba v nosečnosti, 
TPO z uporabo AED, družinska obrav-
nava debelosti, zobozdravstvena 
vzgoja, zdravstvena vzgoja otrok in 
mladostnikov, program priprave na 
porod in starševstvo, tečaj zgodnje 
nosečnosti.

Tretja predavateljica, prof. dr. Živa No-
vak Antolič, dr. med. spec. gin in por., 

Integrirana preventiva v primarnem 
zdravstvenem varstvu: Kje smo in kam 
si želimo. Jošt Torkar dipl. zdrav., univ. 
dipl. soc. del.; Foto Jana Lavtižar

je predstavila predavanje z naslovom 
Kaj lahko naredim za boljše delovno 
vzdušje in učinkovit tim. Predavate-
ljica nam je v začetku zastavila nekaj 
vprašanj: Kako biti na delovnem mes-
tu zadovoljen? Motiviran? Naspan? 
Kako najdemo tim, ki nas bo navdu-
ševal? In torej kako? Samo mi sami 
moramo narediti nekaj za to nihče ne 
bo nič naredil namesto nas. Pred de-
set tisoč leti nas je motiviral le gon po 

preživetju in temu je sledilo obdobje 
zunanje motivacije in žal veliko orga-
nizacij še vedno uporablja nagrado 
in kazen kot zunanjo motivacijo, ki 
ne delujeta več. Ljudje želijo občuti-
ti zadovoljstvo, pove predavateljica. 
Opozorila je na izgorelost, ki se pojavi 
zaradi preobremenjenosti, asimetrič-
nega nagrajevanja, odsotnosti ča-
sovnih blazin, izgube avtonomije ter 
vsakdanjih malih stvari, ki gredo na-
robe. Seveda vsak sam lahko prispeva 
, da se bo izgorelost zmanjšala. 

Skupina sodelavcev ni tim. Veliko sku-
pin nikoli ne postane tim. Upoštevati 
je potrebno zakonitosti preobrazbe 
v tim : po obdobju oblikovanja sle-
dijo obdobja nevihtenja, normiranja, 
učinkovitega delovanja in zaključe-
vanja. Tiste, ki se na novo vključujejo 
v skupino/tim, je potrebno predsta-
viti sodelavcem in razkazati prostore. 
Novi imajo visoko motivacijo, vodi-
telji pa dajejo jasna navodila. Pravila 
je potrebno povedati v naprej. Sledi 
obdobje učenja na delovnem mes-
tu, obdobje sodelovanja in delegira-
nja. Seveda ne more vsak početi kar 
želi a v okviru nalog je pridobivanje 
avtonomije ključno za zadovoljstvo 
in motivacijo na delovnem mestu. 
Avtonomija prinese tudi odgovor-
nost. Navdušujoč tim je tisti, kjer upo-
števajo predloge vseh sodelujočih. 
Delo tima ni vsota dela vseh sode-
lujočih ampak se delo množi. Pravih 
voditeljev primanjkuje. Sedanjost 
predstavlja velik izziv za managerje 
zdravstvenih sistemov. Za uspešno 
krmarjenje med izzivi potrebujejo 
predane in produktivne zaposlene, ki 
s šefi tudi sodelujejo. 

Predavateljica nas je skozi predavanje 
popeljala z odličnimi vajami, ki smo 
jih izvajali kar v predavalnici. Za ta-
kojšnjo pomoč pri stresu, slabi volji in 
drugih stiskah smo zamahovali z ro-
kami. Za takojšnjo pomoč ob žalosti, 
žalitvah in raznih neprijaznostih smo 
stisnili jezo v pesti in nato počasi od-
prli dlani ter jih obrnili navzgor ter jezi 
pustili oditi iz naših rok. Za takojšnjo 
pomoč ob razbijanju srca, strahu, pa-
niki in podobnih stanjih smo stali na 
eni nogi in šteli od 24 nazaj.
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(levo) Kaj lahko naredim za boljše de-
lovno vzdušje in učinkovit tim  prof. dr. 
Živa Novak Antolič, dr. med. spec. gin in 
por., foto Jana Lavtižar

Opravili smo vse predlagane izzive in 
se nasmejali, sprostili in tako odlično 
zaključili izobraževalni del. To je bil 
uvod v občni zbor društva. 

Med občnim zborom smo si ogledali 
nastop country skupine. V ritmih co-
untry glasbe in plesnih korakih smo 
se pripravili na poročila, ki so sledila. 
Prijetno dopoldne se je prevesilo v 
popoldne in strokovno srečanje z več 
kot stotimi udeleženci smo zaključili 
še z druženjem ob dobrem kosilu.

Klinično popoldne 
Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske 
medicine na vseh nivojih zdravstvenega varstva

Erika Povšnar

Na aprilskem srečanju v okviru zdaj že kar »tradicionalnih« 
kliničnih popoldne-vov, je vse prisotne v imenu organiza-
torja srečanja pozdravila in povabila k aktivnemu sodelo-
vanju predsednica Društva medicinskih sester, babic  in 
zdravstvenih tehnikov Gorenjske ga. Alenka BIJOL. Sreča-
nja se je udeležilo okrog 50 zdravstvenih delavcev in  pred-
stavnikov nekaterih društev.

V uvodnem delu sta bili predstavljeni diplomski deli diplo-
mantk Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Mateja Vil-
man, dipl. m. s. je prisotne seznanila z rezultati raziskave o 
izvajanju programov promocije zdravja na delovnem mes-
tu za zaposlene v zdravstvenih domovih na Gorenjskem. 
Večina zaposlenih je zadovoljna s programi, potrebno pa Udeleženci kliničnega popoldneva
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bi bilo zaposlene aktivno vključiti v načrtovanje progra-
mov, ki bi izhajali iz ocene obremenjenosti in tveganj de-
lovnih mest in potreb zaposlenih. Manja Šuligoj, dipl. m. s. 
je spregovorila o izsledkih raziskave o zaznavanju in doži-
vljanju demence s strani svojcev in zdravstvenega tima na 
primarni ravni. Ob težavah svojcev pri sprejemanju bolez-
ni in njihovo željo po obravnavi v domači oskrbi je pou-
darila pomembnost sodelovanja, podpore, izobraževanja 
svojcev ter hitrejšo dostopnost drugih služb, izboljšave 
na področju zgodnjega odkrivanja bolezni ter časovnega 
normativa patronažnih medicinskih sester.  Predstavitvi 
sta izzveneli v živahni razpravi okrogle mize, v kateri so bile 
izpostavljeni predvsem problemi in izzivi dela s pacienti z 
demenco na področju domskega varstva. 

Osrednja tema kliničnega popoldneva je bila namenjena 
delu v ambulantah družinske medicine (ADM); (projekt - 
referenčne ambulante) in možnostih sodelovanja na vseh 
nivojih zdravstvenega varstva. Tematiki, ki jo je iz različnih 
zornih kotov obširno predstavila Barbara Bukovnik, dipl. 
m. s., vodja zdravstvene nege v ADM v Zdravstvenem 
domu Kranj je sledila okrogla miza z diskusijo. Bukovniko-
va je poudarila, da okrepitev kadra z diplomirano medicin-
sko sestro / zdravstvenikom v ADM za zdravstveno nego 
predstavlja prelomnico in izziv za razvoj na primarnem 
nivoju zdravstvenega varstva, ki temelji na kakovostni in 
varni obravnavi pacienta. S pomočjo registrov, ki so jih 
vzpostavile dipl. m. s. s pomočjo zdravnikov, lahko siste-
matično, po metodi dispanzerskega načina dela, paciente 
vabijo na preventivna presajanja za kronične nenalezljive 
bolezni in spremljanje urejenosti parametrov pri pacientu 
s prisotno kronično boleznijo. Poudarila je, da se je število 
registriranih pacientov od leta 2012 povečalo iz 501.196 
na 1.216.607 v letu 2018; samo v tem letu je bilo pri pre-
ventivnem presejanju novoodkritih 23.858 pacientov s 
kronično boleznijo.

Med pestrimi vsebinami dela, ki jih je predstavila preda-
vateljica za zagotavljanje kakovostne oskrbe je poleg jas-
nih in opredeljenih ciljev, strokovnih smernic, kliničnih 
poti in standardov, spremljanja kazalnikov kakovosti, iz-
postavila izjemen pomen dobrega timskega sodelovanja 
ne le v negovalnem in zdravstvenem timu pač pa tudi z 

drugimi zdravstvenimi službami, organizacijami na vseh 
nivojih zdravstvenega varstva. Poudarila je sodelovanje s 
Centri za krepitev zdravja / Zdravstveno vzgojnimi centri, 
patronažno službo, fizioterapijo. Potrebe se kažejo v sode-
lovanju s kliničnim farmacevtom, dietetikom in socialno 
službo ter sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi or-
ganizacijami. 

V diskusiji v katero so se aktivno vključili zdravstveni delav-
ci in predstavniki društev (Društvo diabetikov Jesenice) so 
bili izpostavljeni problemi, ki se kažejo na se kažejo na sis-
temski, organizacijski in splošni / individualni ravni in raz-
mišljanja o možnih načinih povezovanja in sodelovanja.

Med zaključki in povzetki srečanja bi s izpostavili: 

• Doprinos zdravstvene nege v ADM se dokazano kaže 
v kakovostni in varni obravnavi pacienta.

• Za kakovostno delo in varno obravnavo je v ožjem ne-
govalnem timu izjemno pomembno dobro sodelova-
nje dipl. m. s. z medicinsko sestro (tehnico/tehnikom 
zdravstvene nege) tako z vidika prenosa informacij 
kot tudi motivacije pacienta (pacienti medicinskim 
sestram zelo zaupajo).

• Potrebe se kažejo na področju krepitve in širitve so-
delovanja z nekaterimi zdravstvenimi službami na 
primarni (klinični farmacevt, dietetik) in sekundarni 
ravni ter sodelovanju in povezovanju z društvi kronič-
nih pacientov in lokalno skupnostjo. 

• Posebno pozornost bo potrebno posvetiti realizaciji 
storitev v povezavi s  preobsežnimi normativi (zapo-
slitev dipl. m. s. za polni delovni čas v eni ambulanti). 

• Zmanjšati bo potrebno administrativne obremenitve 
in izboljšati informacijsko tehnično podporo. 

Zaključno sporočilo srečanja pa je bilo morda najbolje 
povzeto z mislijo Florence Nihtingale: »Ljudje kar naprej 
govorijo, da je neko stvar nemogoče narediti: Dokler ne 
pride nekdo mimo in to stvar naredi.«  

Študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo 
v kliničnem okolju
Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je v septembru 
2019 akreditirala nov študijski program za izpopolnjeva-
nje Mentorstvo v kliničnem okolju. V novembru 2019 smo 
začeli z izvajanjem programa. Vpisalo se je 13 kandidatov. 

Študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v klinič-
nem okolju je prvi tovrstni program v Republiki Sloveniji, 
ki bo doprinesel k pridobivanju ustrezno usposobljenih 
strokovnjakov s področja mentorstva v kliničnem okolju. 
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Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že prido-
bljenih kompetenc in sposobnosti za iskanje novih virov 
znanja na področju mentorstva študentov zdravstvenih 
ved. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  je pre-
poznalo doprinos študijskega programa za klinična okolja, 
zato so ga kot nov program v letu 2019/20 tudi sofinanci-
rali. 

Študijski program je ovrednoten s 60 ECTS in nudi 
poglobljeno temeljno strokovno znanje, razumevanje 
in vrsto predmetno specifičnih veščin. Je sodoben štu-
dijski program z vsebinami, ki so pripravljene v skladu z 
nacionalnimi in mednarodnimi standardi in usmeritvami. 
Program je zasnovan za uporabo med - profesionalnega 
sodelovanja in učenja za delo v sodobnem zdravstvenem 
varstvu in za vzpostavitev sodobnega registra izobraženih 
mentorjev za izvajanje mentorstva študentom v kliničnem 
okolju.

Vsebine študijskega programa za izpopolnjevanje Mentor-
stvo v kliničnem okolju imajo velik pomen v mentorstvu, 
saj nudijo potrebno in napredno teoretično in praktično 
znanje za kakovostno delo na področju mentorstva. Pro-
gram vključuje znanja s področja temeljev pedagogike, 
andragogike v mentorstvu, na dokazih podprtega mento-
riranja, mentorskega procesa in motivacije z medsebojni-
mi odnosi, etično delovanje na kliničnem usposabljanju, 
kakovost dokumentacije in ocenjevanje študentskega 
dela na kliničnem usposabljanju. Izbirne vsebine teme-
ljijo na nadgradnji znanja na področju ergonomije in de-
lovnega okolja, didaktičnih pristopov v mentorstvu, pris-
topov v izobraževanju študentov na področju kliničnega 
usposabljanja, vodenju in organizaciji dela študentov 
v procesu mentoriranja, reflektivnega vedenja in kritič-
nega razmišljanja, supervizije v mentorskem procesu in 
medgeneracijskega sodelovanja. Klinično usposabljanje 
je pomemben del izobraževanja posameznika tudi v luči 
kasnejšega iskanja zaposlitve in odpiranja zaposlitvenih 
možnosti, zato bo program s poglobljenim strokovnim 
znanjem, razumevanjem in vrsto predmetno specifičnih 
veščin opolnomočil udeležence programa za razvoj in 
vzgojo bodočega zaposlenega z vsemi njegovimi med 
študijem pridobljenimi spretnostmi in potenciali.

Poklici  na področju zdravstva zahtevajo  veliko  mero 
praktičnih  veščin in spretnosti, ki  se jih pred vstopom v 
klinično okolje pridobiva v simuliranih pogojih, v večjem 
obsegu pa v kliničnih okoljih, zato zagotovo mentorstvo 
predstavlja pomemben del usposabljanja bodočih sode-
lavcev. Zavedati se je potrebno, da je klinično okolje kot 
najpomembnejši proces v organizaciji, kjer si ljudje neneh-
no prizadevajo za razvoj in doseganje napredka. Zato je 
potrebno mentorski odnos graditi z odprto komunikacijo, 
uporabo različnih metod pridobivanja znanja, usposablja-
nja, prenosom znanja, timskim delom in spodbujanjem 
kritičnega razmišljanja. Nenazadnje je potrebno v proces 
učenja umeščati sodobne pristope in aktivne metode dela  
poučevanja in učenja ter tako krepiti razvoj posameznika.  

Zavedamo se, da mentorstvo predstavlja dodatno odgo-
vornost zaposlenih, od katerih se pričakuje znanje, stro-
kovnost, profesionalna kompetentnost in zrelost, a ob 
tem je potrebno prepoznati tudi drug vidik, da bomo s 
svojim odnosom, osebnostjo in vedenjem vplivali na ra-
zvoj ustreznih kadrovskih profilov. Aktualna problemati-
ka, s katero se v zadnjem času srečujemo je pomanjkanje  
medicinskih sester, pomanjkanje kadra, za katerega lahko 
trdimo, da je že velik zdravstveni problem. Za zagotavlja-
nje ustreznih kadrovskih profilov, je vsekakor pomembno 
sodelovanje in povezovanje med kliničnim okoljem in  iz-
obraževalnim zavodom, kar diplomantom omogoča pri-
dobitev kompetenc za opravljanje poklica, možnost za 
nadaljnji študij in karierni razvoj posameznika.

Vsem kandidatom programa za izpopolnjevanje Mentor-
stvo v kličnem okolju, želimo uspešen zaključek študijske-
ga programa ter da s svojim znanjem, bogatimi izkušnja-
mi vnašajo izboljšave in novosti v klinična okolja ter tako 
gradijo  varno in kakovostno zdravstveno obravnavo pa-
cientov in nadgrajujejo kakovost kliničnega usposabljanja 
študentov zdravstvenih ved. 

Učna delavnica TPO in 
prve pomoči pri tujku v 
dihalih
Jana Zupan

S pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja lah-
ko preprečimo škodo zaradi hipoksije in ishemije in pove-
čamo možnost preživetja po srčnem zastoju ali pri tujku 
v dihalih, pri odraslih osebah, otrocih in dojenčkih. Tovr-

stne učne delavnice predstavljajo tudi obvezne vsebine 
za obnovitev licence za delo na področju zdravstvene in 
babiške nege v Sloveniji.

Tudi upokojene medicinske sestre se zavedamo svoje 
dolžnosti nudenja TPO – ne samo kot dolžnosti občana 
in z vidika osebne moralne odgovornosti, ampak tudi kot 
dolžnosti zdravstvenega delavca, ki je tudi po strokovnem  
Kodeksu etike dolžan nuditi  pomoč, ustrezno svoji stro-
kovni usposobljenosti.

Upokojeni člani DMSBZT Gorenjske imamo možnost vsa-
koletne obnove potrebnega znanja na učni delavnici, ki jo 
za Sekcijo upokojenih članov društva, prostovoljno orga-
nizirajo in izvedejo aktivni člani društva, vsako leto iz dru-
gega zdravstvenega zavoda na Gorenjskem.
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Udeleženke učne delavnice TPO

Zadnja takšna delavnica je potekala lani, v mesecu novem-
bru, v Zdravstvenem domu v Radovljici. Vodili sta jo dipl. 
med. sestri: Karla Bogožalec in Nadi Josifovič. Po kratki te-
oretični predstavitvi TPO in nudenja PP pri tujkih v dihalih, 
smo  ponazorili pravilen položaj nezavestnega človeka in 
posamezne postopke oživljanja z uporabo lutk in polav-
tomatskega zunanjega defibrilatorja. Ponovili pa smo tudi 
prvo pomoč pri tujku v dihalih. Srečanje pa smo zaključili z 
izmenjavo izkušenj posameznih udeleženk na področju, ki 
zahteva stalno obnavljanje znanja.

V imenu DMSBZT Gorenjske in upokojenih članov društva 
se zahvaljujem ZD Radovljica za nudenje prostora, Karli 
Bogožalec in Nadi Josifovič pa za dobro pripravo in izved-
bo delavnice, ki sta jo izvedli v svojem prostem času. Hvala 
za medgeneracijsko sodelovanje.

Aktivnosti in dejavnosti dijakov  
zdravstvene usmeritve srednje  
šole Jesenice
Maja Štempihar

Lansko leto smo praznovali 80-letnico obstoja Srednje šole 
Jesenice. Dijake izobražujemo v programu zdravstvena 
nega, poleg tega pa še v programu predšolska vzgoja ter 
strojniških programih.

Srednješolsko izobraževanje za tehnika zdravstvene nege 
je v letošnjem šolskem letu nekoliko spremenjeno zaradi 
oblikovanja novega predmetnika ter vsebin strokovnih 
modulov na državni ravni. Žal je popularnost poklica teh-
nika zdravstvene nege v upadu, zato si na Srednji šoli Je-
senice močno prizadevamo za večjo priljubljenost poklica 
in motiviranje mladih k vpisu. V šoli in izven smo z našimi 
dijaki zelo aktivni. Pouk dijakov zdravstvene usmeritve je 
že v osnovi zelo raznolik in razgiban. Sestavljen je iz splo-
šnih in strokovnih predmetov, iz teoretičnega in praktič-
nega pouka. Med štiriletnim šolanjem za poklic tehnika 
zdravstvene nege dijaki pridobivajo znanje tudi izven šole 
v različnih zdravstvenih ustanovah po vsej Gorenjski. Dija-
ke spodbujamo za sodelovanje v raznih projektih, nudimo 
jim številne dejavnosti ter jih vključujemo v različne aktiv-
nosti v šoli in izven šole, saj želimo poleg rednega pouka 
dijakom zdravstvene usmeritve ponuditi čim več znanj in 
izkušenj na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Zaposleni in izobraževnaje
Za poučevanje strokovnih predmetov na področju zdra-
vstvene nege in praktičnega pouka na zdravstveni usme-
ritvi Srednje šole Jesenice so zaposlene Petra Alič, Meta 
Jug, Maja Krajnik, Mateja Petrovčič, Ljubica Ravnikar, Maja 
Štempihar in Monika Vogelnik. Poleg sledenja pedagoškim 

načelom in novostim na področju vzgoje in izobraževanja 
skrbimo tudi za izpopolnjevanje znanja na zdravstvenem 
področju tako na strokovnih srečanjih v Sloveniji kot tudi 
z aktivnimi udeležbami na mednarodnih konferencah, iz-
obraževanji, izpopolnjevanji in izkušnjami v tujini. Aktivne 
smo v skupini za pripravo in prenovo standardov kakovo-
sti v SB Jesenice, v IO DMSBZT Gorenjske in v IO Sekcije 
medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju.

Na šoli smo decembra 2019 organizirali okroglo mizo 
»Upad zanimanja mladih za poklic v zdravstveni negi – 
dejavniki, vzroki in možne rešitve«, na katero smo pova-
bili predstavnike Občine Jesenice, Fakultete za zdravstvo 
Angele Boškin na Jesenicah, Splošne bolnišnice Jesenice, 
svetovalne delavce iz bližnjih osnovnih šol, upokojene ko-
legice ter novinarko.

Sodelovanje dijakov na strokovnih  
tekmovanjhih
Dijake pripravljamo in spodbujamo k utrjevanju znanja 
ter pridobivanju dodatnih strokovnih znanj. Vsako leto 
se udeležijo državnega tekmovanja za priznanje Angele 
Boškin in državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bo-
lezni. Letos je naša dijakinja na tekmovanju dosegla srebr-
no medaljo.
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Skrb za promocijo zdravja za vse dijake in 
zaposlene na Srednji šoli Jesenice
V prvi vrsti skrbimo za promocijo zdravja na šoli. V pre-
teklem šolskem letu smo bili zelo aktivni na tem podro-
čju. Izkoristili smo vsako priložnost in znanje za boljše in 
kvalitetnejše življenje ter osveščanje naših dijakov in za-
poslenih širili prek predavanj, plakatov, stojnic in z izved-
bo delavnic. Tako smo obnavljali znanje oživljanja dijakov 
in zaposlenih ob svetovnem dnevu oživljanja z uporabo 
AED-ja. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo za-
poslenim merili krvni sladkor in krvni tlak ter opozarjali 
na zdrav življenjski slog. Na svetovni dan boja proti kaje-
nju smo osveščali o škodljivosti kajenja in spodbujali ter 
opominjali na priložnost za opustitev kajenja. Obeležili 
smo tudi mednarodni dan prijaznosti, mednarodni dan 
downovega sindroma, svetovni dan voda, svetovni dan 
umivanja rok in svetovni dan hipertenzije.

Dodatna strokovna izobraževanja za dijake 
zdravstvene usmeritve
Da bi dijakom čim bolj približali njihov bodoči poklic ter 
jim prikazali različna področja v okviru zdravstvene nege, 
organiziramo razna predavanja na šoli, kamor povabimo 
strokovnjake z različnih zdravstvenih ustanov. Vsako leto 
organiziramo predstavitev poklicev v zdravstveni negi. 

Strokovne ekskurzije
Na šoli organiziramo različne strokovne ekskurzije. Dijaki 
so v preteklem letu obiskali sejem Narava zdravje, Splošno 
bolnišnico Jesenice, Center za obveščanje Kranj, ogledali 
so si letno vajo reševanja ponesrečencev, ki sta jo izvedla 
prehospitalna enota Kranj in poklicna gasilska enota Kranj. 
Ogledali so si tudi Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin na 
Jesenicah, Fakulteto za vede o zdravju Izola, Bolnišnico za 
ortopedijo Valdoltra, Bolnišnico Sežana ter Splošno bolni-
šnico Izola. Dijaki drugega letnika gredo tudi v tujino na 
dvodnevno strokovno ekskurzijo v Nemčijo Po Trubarjevi 
poti, kjer si poleg ostalih znamenitosti ogledajo najstarej-
šo socialno ustanovo na svetu Fuggerei in mestno bolni-
šnico Nagold.

Predstavitev šole na informativnem dnevu, 
izvedba tehniških dni in promocijski obiski
Z veseljem predstavimo poklic zdravstvene nege bodočim 
dijakom in vsem, ki jih to zanima. Na naši šoli izvajamo teh-
niške dni za gostujoče osnovnošolce, na drugih osnovnih 
šolah Gorenjske izvajamo promocijske obiske. S pomočjo 
dijakov višjih letnikov pripravimo delavnice s področja 
zdravstvene nege, npr. prve pomoči, in praktično prikaže-
mo primere iz kliničnega okolja.

Stojnice z zdravstvenovzgojno vsebino izven 
šole
Z dijaki sodelujemo na različnih dogodkih, povezanih z 
zdravstveno vsebino. Pod vodstvom šolskih mentorjev 
dijaki pripravijo promocijski material in pisno gradivo za 
osveščanje in promocijo zdravega načina življenja.

Ob svetovnem dnevu umivanja rok, ob svetovnem dnevu 
boja proti aidsu, ob svetovnem dnevu boja proti kajenju 
in svetovnem dnevu zdravja smo v sodelovanju s Sploš-
no bolnišnico Jesenice v preteklem šolskem letu izvedli 
stojnice za promocijo zdravja pacientov, zaposlenih in 
mimoidočih. Na Sejmu zdravja v organizaciji Zdravstve-
nega doma Jesenice smo predstavili simulator starostni-
ka, sodelovali smo na Vrtiljaku poklicev v Radovljici in na 
Poklicnem sejmu v Kolpernu in ponovno organizirali Bazar 
zdravja na Vurnikovem trgu v Radovljici. V okviru projek-
ta Bodi dober, bodi kul smo priredili prijetno dopoldne za 
uporabnike DSO dr. Janka Benedika Radovljica z naslovom 
Božiček za en dan. Dijaki so skupaj z uporabniki okrasili bo-
žično smrekico, peli in zaplesali ter se posladkali s piškoti, 
ki so jih spekli dijaki.
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Erasmus + mobilnost
Nekaj naših dijakinj se je v mesecu novembru skupaj s 
spremljevalnimi učitelji udeležilo 3-tedenske mednarodne 
izmenjave v Leipzig. Vsi dijaki naše šole, ki so bili na izme-
njavi, so bivali skupaj, zato so imeli možnost druženja, za 
katerega med poukom pogosto zmanjka časa. Izvajali so 
praktično usposabljanje z delom v različnih zdravstvenih 
ustanovah. Poleg nabiranja novih izkušenj so spoznavali 
mesto, kulturo, življenje, hrano, ter ugotavljali razlike med 
Slovenijo in Nemčijo.

Krvodajalska akcija dijakov in zaposlenih na 
Srednji šoli Jesenice
Na naši šoli je krvodajalstvo že tradicija. V sodelovanju z 
Zavodom za transfuzijsko medicino Jesenice organiziramo 
krvodajalske akcije za vse polnoletne dijake in zaposlene. 
V šolskem letu izpeljemo dve akciji, v jeseni in spomladi, 
saj na ta način želimo dijake spodbuditi k rednemu krvo-
dajalstvu in izražanju solidarnosti.

Ponosni smo na naše dijake, ki med izobraževanjem do-
zorijo in so pripravljeni na odgovorno poslanstvo, ki jim 
je namenjeno. K temu pripomore tudi mozaik različnih 
pristopov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zahvalju-
jemo se vsem sodelujočim v zdravstvenih ustanovah, ki 
s potrpežljivostjo in požrtvovalnostjo utrjujete pot bodo-
čim tehnicam in tehnikom zdravstvene nege ter prijazno 
odpirate vrata našim mentorjem klinične prakse.
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Poklon Mariji Vevar, najstarejši članici  
Zbornice - Zveze
Jana Zupan

V DMSBZT Gorenjske smo zelo ponos-
ni na svojo najstarejšo članico, ki je pri 
93 letih (letos marca bo dopolnila 94 
let), tudi najstarejša članica Zbornice-
-Zveze. Kljub svoji častitljivi starosti 
pa  v pogovoru z njo sogovornik lahko 
začuti, da je poklic medicinske  sestre 
opravljala srčno in z veliko odgovor-
nostjo do bolnikov.

Marija Vevar se je upokojila 1979. leta 
in takrat so v takratnem internem ča-
sopisu Informator -  Inštituta za pljučne 
bolezni in tuberkulozo  Golnik zapisali:                                                                                                                                        
»Tovarišica MARIJA VEVAR, doma iz 
okolice Cerknice, je prišla na Golnik 
1946. leta. Takoj naslednje leto se je 
vpisala v bolničarsko šolo in jo 1948. 
leta tudi uspešno končala. Vse do upo-
kojitve, to je do 20.8.1979  je vestno 
in požrtvovalno opravljala dela bol-
ničarke oziroma medicinske sestre, s 
posebnim posluhom za bolnika. V In-
štitutu je bila zaposlena točno 33 let.

Tov. Marija je tudi borka NOV pred 
9.9.1943. Že kot 16-letno dekle se je 
vključila v terensko delo in kasneje v 
partizanske enote, zaradi česar je bila 
ujeta in februarja 1945 obsojena na 
smrt, vendar so jo sorodniki rešili. 1. 
maja 1946 se je udeležila prve delov-
ne brigade na progi Brčko Banoviči.

Tu na Golniku si je ustvarila družino, 
zgradila hišo in želimo, da bi ostala 
med nami še mnogo let.«
Marija je tudi po upokojitvi že 40 let 
članica regijskega društva, ki je leta 
2016 praznovalo šestdeseto obletni-
co ustanovitve. Ob tej slovesnosti je 
predsednica društva Alenka Bijol po-
vabila na oder gledališča tudi njo, kot 
najstarejšo članico društva. Ko sem 
jo zadnjič obiskala na njenem domu, 
se je v pogovoru spomnila tudi tega 
dogodka in mi dejala: » Do konca 
življenja ne bom pozabila te časti, ki 
mi je bila izkazana tam. Celo življenje 
sem trdo delala in bila skromna, pa so 
ob mojem prihodu na oder vstali vsi 
udeleženci slovesnosti in močno za-
ploskali.«

Marija vsa ta leta od upokojitve še 
vedno neguje pripadnost stroki zdra-
vstvene nege. Redno prebere Utrip. 
Pravi, da jo še vedno zanima, kaj se 
dogaja na področju zdravstvene nege 
danes. Spremlja pa tudi delo Zborni-
ce – Zveze. Z velikim veseljem pa v 
Utripu reši tudi križanko. Vsako leto se 
nam pridruži  na prednovoletnem sre-
čanju, ki ga v okviru društva organizi-
ra za svoje članice Sekcija upokojenih 
članov društva. Marija pravi, da je to 

tudi priložnost za klepet z nekdanjimi 
sodelavkami in se srečanja že vnaprej 
veseli.

Draga Marija, naj vam ob zaključku 
prispevka, ki sem ga napisala z veli-
kim spoštovanjem do vas, zaželim še 
veliko naših skupnih prednovoletnih 
srečanj. Hvala vam za vse. Tudi za vaš 
prisrčen nasmeh, ki ga podarite, ko 
ob obisku odprete domača vrata.

Tekaška delavnica
Sanda Šifkovič

Navdušene rekreativke smo se 12.4. v 
Kranju udeležile tekaške delavnice z 
naslovom Kako do učinkovite tehnike 
teka?, ki jo je organiziralo Društvo me-
dicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske. Predaval nam je 
prof. športne vzgoje in atletski trener 
Blaž Kavčič.

Najprej smo poslušale predavanje o 
teku, potem smo šli na atletsko stezo. 
Po ogrevanju smo spoznale pravilno 
tehniko teka in delale tekaške vaje.  
Tek je poleg hoje, najbolj naravno gi-
banje. Ima številne pozitivne učinke 
na telo in duha. Tečemo lahko kjerkoli 
in kadarkoli. Tek zmanjšuje stres, tve-

ganje za nastanek srčno-žilnih bolez-
ni, zmanjšuje možnost za nastanek 
sladkorne bolezni, izboljšamo spanec 
ali celo odpravimo nespečnost. Iz-
boljša se tudi posteljna telovadba. Tek 
okrepi telo, mišice, kosti, vezi, sklepe 
in kolena. Pravilna tehnika teka omo-
goči sproščenost pri teku, hitrost, 
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Foto: Blaž Čadež

ekonomičnost in preventivo pred po-
škodbami. Teka se lotimo postopoma. 
Drža telesa je med tekom pokončna 
in vzravnana, pogled usmerjen nap-
rej, roke potujejo ob telesu naprej in 
nazaj. Tečemo čim bolj lahkotno, po 
principu prsti- peta. Nekateri radi te-
čejo v skupini, s prijateljem, spet dru-
gi rajši tečejo sami. Veliko smo zvedeli 
tudi   o pravilni obutvi in oblačilih.

Ob zaključku smo pogledali video  
posnetke teka vsake udeleženke. Vsa-
ka je dobila navodilo, kako še izbolj-
šati tehniko teka. Zadovoljne in pri-
jetno utrujene smo končale tekaško 
delavnico. Tečaj smo vse udeleženke 
zaključile s 5+.

TUDI KADAR TEČEMO POČASI, PRE-
HITEVAMO TISTE, KI SO NA KAVČU.

Bazar zdravja
Mateja Petrovčič

V prihodnjih desetletjih bo ohranjanje zdravja imelo velik 
pomen. Demografska statistika jasno kaže, da imamo v 
Sloveniji in v Evropi upad rodnosti in vse daljšo pričakova-
no življenjsko dobo. V zdravstveni stroki opažamo, da zgolj 
promocija zdravja ni dovolj. Potrebno je stopiti med lju-
di, se družiti, pogovarjati in tako imenovano zdravstveno 
vzgajati. Potrebni so brezplačni nasveti v mirnem okolju, 
kjer ljudje niso obremenjeni s skrbjo o lastnem zdravju. 
Potrebno je okolje, v katerem lahko  v miru razmislijo in 
zastavijo vprašanja, ki bi jih sicer zastavili zdravniku, am-
pak pogosto zmanjka časa ali pa se tisti trenutek, ko sedijo 
v ordinaciji, ne spomnijo vsega, kar želijo vedeti. Potrebne 
so enostavne, toda jasne in učinkovite delavnice, kjer bi 
ljudi podučili o pomembnosti ohranjanja zdravja. Najbolj 

zaskrbljujoče je dejstvo, da se bo delež starejših, ki bodo 
delovno aktivni v naslednjih desetletjih močno povečal. 
Ves trud za preventivo zdravja bo zaman, če ne bomo za-
dostno dejavni v lokalnih okoljih s preventivnimi akcijami, 
ki bodo nosile močna sporočila dostopna širši okolici. 

Pred dvema letoma se je diplomiranima medicinskima 
sestrama Moniki Vogelnik in Mateji Petrovčič, zaposle-
nima na Srednji šoli Jesenice, porodila ideja o druženju, 
brezplačnih stojnicah in svetovanju o zdravju. A vendar 
ni ostalo samo pri ideji, ampak se je želja po ozaveščanju 
drugih o preventivi zdravja uresničila s projektom imeno-
vanim Bazar zdravja. Dogodek Bazar zdravja je namenjen 
dijakom zdravstvene usmeritve z namenom, da spoznajo 
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širino poklica v različnih zdravstvenih smereh. Prav tako pa 
je projekt namenjen tudi občanom in občankam ter mi-
moidočim, da jih opremimo s koristnimi informacijami o 
zdravju. Projekt Bazar zdravja , ki se je odvijal dve leti zapo-
redoma na Vurnikovem trgu v Radovljici je uspel združiti 
različne generacije in jih opremiti s koristnimi informaci-
jami o ohranjanju zdravja. Prav vsakega lahko podučimo, 
da nezavesten človek na pločniku ni tabu tema in da ne 
smemo pogledati stran, ampak se odzvati hitro s pritiskom 
na prsni koš in tako morebiti rešiti človeško življenje. Prav 
tako jih lahko ozavestimo, da so sumljiva znamenja ali 
bolečine v trebuhu že lahko zgodnje opozorilo za resno 
obolenje. Mimoidočim tako lahko odgovorimo na števil-
na vprašanja, npr. kako se pravilno zaščititi pred vplivom 
sonca, kako poskrbeti za lastno duševno zdravje, kako ne-
govati bolnega svojca itd. Pridružili so se nam tudi dijaki 
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, ki so nam 
pokazali, kako lahko hitro in okusno pripravimo vmesne 
zdrave obroke. Na voljo so bile brezplačne meritve krvne-
ga tlaka in sladkorja, svetovanja izkušenih strokovnjakov 
omenjenega področja in predstavitve kroničnih bolezni, 
ki v sodobnem času pri starejših generacijah povzročajo 
strah in trepet.  

Zanimanje za Bazar zdravje nas motivira k pripravi novih 
načrtov, svetovanj, delavnic, saj želimo pokriti vsa področ-
ja zdravja. Prav zato si želimo, da bi bil tretji Bazar zdravja 
prihodnje leto opremljen s širino koristnih informacij, kako 
lahko pomagati ljudem pri ohranjanju njihovega zdrav-
ja. Želimo ponuditi brezplačne informacije, ki bi ljudem 
prikrajšale obisk pri splošnem zdravniku ali drugem stro-
kovnjaku, vendar pa velja opozoriti, da nikakor ne želimo 
promovirati Bazar zdravja za menjavo mnenja  osebnega 
zdravnika. Smo le različni strokovnjaki iz različnih področ-
jih, ki smo se združili z namenom, da delimo znanje med 
ljudi in pripomoremo k večji ozaveščenosti in kvaliteti 
zdravja. Zelo smo veseli in hvaležni, da so nam pri ures-
ničitvi dogodka finančno pomagali: Srednja šola Jesenice, 
občina Radovljica, Društvo medicinskih sester, babic in 
tehnikov Gorenjske ter Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije, Sodexo. Zahvaljujemo se tudi vsem sode-
lujočim na Bazarju zdravja: Splošna bolnišnica Jesenice, 
zdravstveni dom Jesenice, zdravstveni dom Radovljica, 
zdravstveni dom Bled, zdravstveni dom Kranj, Psihiatrična 
bolnišnica Begunje, Srednja gostinska in turistična šola Ra-
dovljica, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, ZORA, Hospic Gorenjska, Gorenj-
ske lekarne, rdeči križ Radovljica, društvo diabetikov Je-
senice, policijska postaja Radovljica, Tosama d.o.o., Soča 
oprema d.o.o., Ecolab d.o.o., Zepter d.o.o..

Ob tej priložnosti vabimo vse, ki se vidite v naši zgodbi in 
lahko s svojim znanjem, idejo in iniciativo pripomore k iz-
polnitvi Bazarja zdravja, da nam pišete na info@ssj-jeseni-
ce.si in se tako prijavite za sodelovanje na Bazarju zdravja 
prihodnje leto. 
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Ustvarjalne delavnice  
Izdelave domačih krem in šamponov

Tanja Podlipnik

Članice DMSBZT Gorenjske smo se v 
sklopu priprav na poletje 2019 odloči-
le, da že v pomladanskih mesecih po-
skrbimo, da bo naša koža na najbolj 
naraven način ostala primerno nego-
vana tudi ko bo izpostavljena vplivom 
sončnih žarkov in slane morske vode. 

V začetku meseca aprila smo se ses-
tale v Biotehniškem centru Naklo, kjer 
nam je izvajalka delavnice podrobno 
predstavila naravne sestavine za iz-
delavo kreme za suho kožo za obraz 
in telo. Kremo smo kasneje tudi s 
pomočjo izvajalke delavnice izdela-
le in jo v manjšem kozarčku odnesle 
domov. Ker pa smo želele vedeti tudi 

nekaj o negi las v poletnih mesecih 
smo za zaključek izdelale še šampon 
za vse vrste las. Dobile pa smo tudi 
priročna navodila za izdelavo tekočih 
mil, losjonov, gelov za tuširanje, mazil 
za ustnice in še drugih kozmetičnih 
izdelkov. 

Vsaka posameznica je z veseljem iz-
delke odnesla domov in v pričakova-
nju poletja ter z dobrimi navodili o 
izdelavi kozmetičnih izdelkov dobila 
navdih za dodatno izdelavo drugač-
nih izdelkov, ki bodo negovali njihovo 
kožo v poletnih mesecih. 

Kulinarične delavnice
Peka kruha

Kaja Veljavec, Tanja Podlipnik

Na dva novembrska deževna popol-
dneva se nas je približno 30 članic 
Društva medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 
udeležilo kulinarične delavnice peke 
kruha v Hiši kulinarike Jezeršek. 

Ob vstopu v prostor, ki so ga nekoč 
imenovali hiša, me misli usmerijo v 
otroštvo. Kot mala deklica sem veli-
kokrat ostala čez dan pri starih starših 
in jih opazovala, koliko truda sta mo-
rala vložiti, da sem na koncu z doma-
čo marmelado namazan svež kruh z 
užitkom pojedla. Prav to sem ponov-
no doživela na kulinarični delavnici 
peke kruha v Hiši kulinarike Jezeršek. 

Zatemnjen prostor, peč, ki je grela in 
hkrati oddajala energijo povezanosti 
med nami in Martino Jezeršek, ki nam 

je peko kruha na enostaven način pri-
kazala. Pred sabo smo imele moko, 
kvasno emulzijo, vrč vode in vsaka 
svojo začimbo, kaj kmalu pa je vse 
skupaj postal lep hlebček. 

Poleg tega smo se udeleženke naučile 
narediti krasno žemljo in kruhove par-
keljne za praznične dni. Največji čar je 
bilo vse dobrote dati v krušno peč in 
ob domačem soku počakati na izde-
lek, ki ga je vsaka komaj čakala. 

Zadovoljne smo kruh naslednji dan 
ponudile tako domačim kot tudi so-
delavcem, za prihajajoče praznične 
dni pa smo dobile napotke za pripra-
vo kruha, kateri nam bo krasil naše 
praznične mize. 
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Tečaj teka na smučeh
Jana Lavtižar

V soboto 19.1.2019 smo se zbrali v Ratečah, kjer nas niso 
pričakali sončni žarki, nas je pa pričakala pokrajina, ki jo je 
pred dnevi pobelil sneg. Prav tega dne je pritisnil še mraz 
in razmere so bile za tek na smučeh kot naročene, idealne 
za športno druženje 18 udeležencev društva. 

Tekaški dan je bil primeren tako za popolne začetnike, kot 
za izkušene tekače, ki so želeli izpopolniti svojo tehniko 
teka. Po uspešni namestitvi opreme smo se najprej ogre-
li in poslušali teoretične napotke vodje tekaškega dneva 
dr. Suzane Pustivšek, prof. šp. vzg. Razdelili smo se v dve 
skupini, klasične tehnike in drsalne tehnike. Seveda smo 
se poleg veščin teka tudi nasmejali, tako da nas je v prvem 
odmoru bolj vse bolelo od smeha kot od teka. Suzana in 
tudi učiteljica teka na smučeh Urška sta se trudili, da bi ra-
zumeli kako se odriniti, kam potisniti boke, kako vse delati 
hkrati, kako se povzpeti na hrib, … Prav tako smo se spet 
izkazali kot osebe pomagati drugemu saj smo vsi skočili na 
pomoč, ko je nekdo izgubil tla pod nogami. Vaditeljici sta 
nas ves čas morali opozarjati, da se mora vsak pobrati sam. 

Po odmoru smo svoje znanje preverili na čudoviti progi na 
ravninskem delu ob mejnem prehodu z Italijo. Vsi smo se 
strinjali, da je potrebno naslednje leto ponoviti udeležbo 
in seveda osvojeno znanje do takrat utrjevati. Zdrav duh v 
zdravem telesu, kakorkoli, dan je bil gibalno čudovit.

Tek na smučeh 2019

Udeleženke peke kruha
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Ustvarjalne delavnice
Šivanje toaletne torbice

Tanja Podlipnik

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske je na hladen in deževen jesenski dan izved-
lo ustvarjalno delavnico. Nekatere članice DMSBZT Go-
renjske so izdelale toaletno torbico iz blaga. 

Po uvodnem pozdravu vodje tečaja šivanja Maje Osrajnik, 
smo se lotili poslušanja navodil za izdelavo toaletne torbi-
ce. Nekatere udeleženke so se s tovrstnim šivanjem soočile 
prvič, medtem ko so bile druge že prave profesionalke pri 
rokovanju s šivalnimi stroji. 

Sprva smo se spoznale s samo tehniko krojenja toaletne 
torbice. Sledila so navodila kako skrojimo toaletno torbico  
z dodatki za šive in dodatkom za pregib, kakšen material 
se uporablja za notranjo stran toaletne torbice in zunanjo 
stran. 

Po prvem delu tečaja se nismo mogli upreti  sadju in piško-
tom, ki so nam bili postreženi, tako da smo se med poslu-
šanjem samih uporabnih navodil pri šivanju s šivalnim 
strojem udeležnke malo podkrepile, kajti sledil je drugi del 
in sicer šivanje. 

Nekaterim udeleženkam je šlo šivanje hitro od rok, spet 
druge pa so se pri sami izbiri oblike šiva in menjavi tačke 
na šivalnem stroju malce dlje časa zadržale. 

Vse pa smo toaletno torbico dokončale in zadovoljne 
odšle domov s svojim izdelkom, ki ga bomo lahko vsako-
dnevno uporabile. 

Čajanka
Sprehod skozi organizirano delovanje medicinskih  
sester na slovenskem

Jana Zupan

12. februarja 2019 je Društvo MSB-
ZT Gorenjske organiziralo čajanko v 
hotelu Astorija na Bledu. Voditeljici 
čajanke, ga. Darinka Klemenc in ga. 
Irena Keršič, sta predstavili knjigo Ne-
govanje dediščine skozi devet dese-
tletij – organizirano delovanje medi-
cinskih sester na Slovenskem. Knjigo, 
katere vsebina navaja pomembne po-
datke o razvoju in delovanju Zbornice 
– Zveze ter njenih regijskih strokovnih 
društev in strokovnih sekcij, je ob svo-
jem jubilejnem praznovanju izdala 
Zbornica - Zveza. Ob predstavitvi vse-
bine knjige smo se udeleženci čajan-
ke v prijetnem ambientu, ob skodelici 
čaja in dobrih slaščic, skupaj z mode-
ratorkama večera in predsednico 
Zbornice – Zveze, go. Moniko Ažman, 
sprehodili skozi 90-letno zgodovino 
svoje stroke in njene organiziranosti 

ter  se spomnili tudi  spominov svo-
jih starejših poklicnih kolegic našega 
društva, ki so segali v obdobje po dru-

gi svetovni vojni, ko so one pričenjale 
svojo poklicno pot.
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Rezija
dolina z bogato snovno in kulturno dediščino

Jana Zupan

V pestrem letnem programu dela 
DMSBZT Gorenjske, smo v okviru 
Sekcije upokojenih članic društva, 
14.6.2019 obiskali Viharnik, dom sta-
rejših občanov v Kranjski gori in doli-
no Rezije v Italiji.

Dom Viharnik že sedmo leto ponuja 
svojim varovancem bivanje, oskrbo 
in zdravstveno nego v obliki gospo-
dinjskih skupnosti. Po prijaznem spre-

Medicinske sestre, babice, zdravstve-
ni tehniki in bolničarji negovalci, ki 
se preko enajstih regijskih strokovnih 
društev in dvaintridesetih strokovnih 
sekcijah  povezujemo v skupno orga-
nizacijo  Zbornico – Zvezo, smo leto 
2017 obeležili  s praznovanjem 90. 
obletnice organiziranega delovanja 
medicinskih sester na Slovenskem. 
Začetki tega delovanja segajo v leto 
1927, ko se je v Zavodu za zaščito 
dece v Ljubljani, 27. novembra zbra-
lo13 sester na ustanovnem občnem 
zboru Organizacije absolventk šole za 
sestre v Ljubljani. 

Od takrat do danes so se vrstile šte-
vilne organizacijske spremembe v 
zdravstvu samem, spreminjali so se 
izobraževalni programi in z njimi tudi 
strokovni nazivi na področju  zdra-
vstvene nege in oskrbe bolnika. S 
spremembami poklicnih kompetenc 
se je po odhodu sester redovnic iz 
bolnišnic, spreminjala tudi vloga me-
dicinske sestre, od osnovne nege bol-
nika do zdravstvene nege in oskrbe 
bolnika, od vloge medicinske sestre 
– pomočnice zdravniku in rutinsko 
opravljenih nalog, do sodelovanja 
medicinskih sester v zdravstvenem 
timu in do procesa zdravstvene nege, 
ki je v središče pozornosti postavil pa-

cienta – kot enakovrednega partnerja 
-  do obdobja, ko je bil zaradi potreb 
po uvajanju znanstveno-raziskoval-
nega dela na področju lastne profesi-
je, uveden tudi magistrski študij.

Spremembe pa se niso dogajale 
samo na strokovnem področju delo-
vanja medicinskih sester. Vzporedno 
s stroko se je razvijala tudi naša sta-
novska organiziranost. Leta 1951 se 
je stanovsko združenje medicinskih 
sester poimenovalo v Društvo medi-
cinskih sester, ki je v letu 1963 dobilo 
naziv Zveza društev medicinskih se-
ster Slovenije ter se povezalo v Zvezo 
društev medicinskih sester Jugoslavi-
je. 15.12.1992 pa je bila ustanovljena 
Zbornica zdravstvene nege Slovenije 
(danes Zbornica zdravstvene in ba-
biške nege) ki skrbi za zbornično or-
ganiziranost naše poklicne skupine.

Leto 2017 pa se bomo medicinske 
sestre spominjale tudi po tem, da je 
Zbornica – Zveza, ob 90. obletnici 
organiziranega delovanja medicin-
skih sester na Slovenskem, sprejela 
najvišje priznanje države za izjemne 
zasluge in dejanja posebnega pome-
na – Red za zasluge, ki ji je ga podelil 
takratni predsednik republike Slove-
nije, Borut Pahor.

jemu in pozdravu direktorice doma, 
ge. Karmen Romih, mag. zdr. nege, 
nam je skupina zaposlenih, po jutranji 
kavici in pogostitvi, predstavili svoje 
delo na področju: zdravstvene nege, 
delovne terapije, socialne službe in fi-
zioterapije. Pred odhodom pa je sledil 
še ogled doma.

Po zaključku strokovnega dela izleta 
smo se odpeljali v dolino Rezije. Do-

lina je danes poznana kot turistič-
na destinacija, ki svoje obiskovalce 
očara z naravo, zgodovino, posebno 
govorico, glasbo, petjem in plesom. 
Zaradi geografske ločenosti doline, ki 
jo obdajajo gorski vršaci, od Slovenije 
pa jo loči Kanin, so prebivalci razvili in 
po ustnem izročilu do danes ohranili 
rezijansko govorico, ki pa se razlikuje 
tudi med posameznimi vasmi doline. 
Danes v 21 km dolgi dolini živi okoli 
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1000 prebivalcev. Njihova lokalna go-
vorica, ki jo govorijo le doma, je zelo 
opisna, bližja Trubarjevemu jeziku. Od 
leta 1994 pa imajo tudi svoj knjižni je-
zik, delo nizozemskega jezikoslovca.

Potres leta 1976, ki je prizadel Videm-
sko pokrajino, je tudi v dolini Rezije 
porušil veliko hiš, z značilno lokalno 
arhitekturo. Po popotresni obnovi, 
ob pomoči matične domovine, so 
bile zgrajene nove montažne hiše, ki 
odstopajo od avtohtone arhitekture.  
Od nekdanjih sedmih vasi, sta dve 
danes že zapuščeni. Solbica pa je edi-
na vas, ki je po potresu ohranila staro 
obliko hiš.

Po programu turističnega dela izle-
ta smo obiskali:
• Kulturni dom na Ravanci, imeno-

vani »Ta rozajanska kulturska hiša«, 
kjer je potekala kulturna delavnica, 
z ogledom stalne razstave. G. San-
dro Quaglia pa nam je predstavil 
življenje v Reziji nekoč in danes. 
Predstavili so nam tudi njihovo 
glasbo, zaigrano na citiro in bunka-
lo, ob kateri se z nogo tolče ob tla 
in zapleše ples, za katerega je zna-
čilno, da se plesalca med seboj ne 
dotikata. Njihova folklorna skupina 
spada med najstarejše v Italiji. Za-
četki njihovega delovanja segajo v 
leto 1838. Skupina ima 50 članov.

• Ko smo potešili lakoto v lokalni go-
stilni, smo se odpeljali v vas Bila, 
kjer je sedež naravnega parka Julij-
skih Predalp.

• Sledil je ogled župnijska cerkve v 
Reziji, cerkve Marijinega Vnebov-
zetja na Ravanci, kjer so do 1845. 
leta maševali domači duhovniki. 
Maši v latinščini je sledila pridiga v 
domačem jeziku. Od leta 1933, ko 
sta takratna fašistična vlada in cer-
kev podpisali sporazum, se v cerkvi 
uporablja samo italijanski jezik.

• Naš izlet se je zaključil z obiskom 
vasi Solbica, kjer so hiše po potresu 
ohranile svojo zgodovinsko dušo.

• V Muzej brusačev smo izvedeli, da 
je bilo brusaštvo nekoč poznana 
in cenjena rezijanska obrt. Muzej 
hrani značilne predmete, ki so jih 
uporabljali brusači.  Ker v domači 
dolini ni bilo dovolj dela, so brusa-
či odšli v svet, s »trebuhom za kru-
hom«. Svoje 18 kg težko orodje so 
sprva prenašali v lesenem zaboju 
na ramenih. Kasneje so za potujočo 
obrt uporabljali prirejena kolesa, ki 
so omogočala lažjo selitev iz kraja v 
kraj.

• V Reziji so se s pomočjo ustnega 
izročila do današnjih dni ohranile 
pravljice, pripovedke, legende, ljud-
ske pesmi in druga pričevanja, ki so 
si jih ljudje pripovedovali ob veče-
rih in jih tako prenašali iz roda v rod. 

Z odkupom dela hiše v vasi Solbica, 
zgrajeni v značilni lokalni arhitek-
turi, se je tamkajšnjim kulturnim 
delavcem uresničila želja po ure-
ditvi Muzeja rezijanskih ljudi, kjer 
so svoje mesto našle tudi pravljice, 
pripovedke in digitalni arhiv. Poleg 
glavne stavbe pa na ogled ponuja-
jo rekonstrukcijo tipične rezijanske 
kuhinje in spalnice.

V imenu vseh udeleženk izleta se 
zahvaljujem ge. Karmen Romih, za 
sprejem v domu Viharnik. DMSBZT 
Gorenjske pa za vso podporo pri or-
ganizaciji izleta, ki je bil med udele-
ženkami izleta ocenjen kot eden od 
»jagodnih izborov« in nas je v pogo-
voru popeljal tudi v čas predvajanja 
»televizijskih zverinic iz Rezije«.
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Dubaj in Abu Dabi
dežela šejkov, nafte in luksuza

Jana Zupan

Letos se je skupina članov DMSBZT 
Gorenjske odločila, da v petih dneh 
pobliže spozna nekatere turistične 
znamenitosti Združenih arabskih 
emiratov (ZAE). Obiskali smo največje 
mesto države -  Dubaj (ki je tudi glav-
no mesto istoimenskega emirata) in 
njeno glavno mesto –  Abu Dabi ( ki 
je tudi največji istoimenski emirat v 
državi). Emirata sta znana po svojem 
prestižu, ki ga lahko opisujejo s  pre-
sežniki: najvišja, najdražji, največji, 
najdaljša -  zaradi luksuznih in čudo-
vitih visokih zgradb in drugih arhi-
tekturnih presežkov, ki  spadajo med 
najlepše in najdražje na svetu.

Pred združitvijo sedmih emiratov so  
živela arabska plemena v puščavi, ki 
so jih vodili šejki. Po odkritju nafte  se 
je življenje tam začelo spreminjati in 
leta 1971 je bila ustanovljena skupna 
država ZAE. Glavno vlogo pri združe-
vanju emiratov je imel šejk Azayed, ki 
je vladal v emiratu Abu Dabi več kot 
30 let in danes v državi  velja za oče-
ta naroda. Največji del gospodarstva 
ZAE je temeljil na izvozu  nafte. Po-
membna gospodarske panoge danes 
pa so tudi   turizem, trgovina in druge 
poslovne dejavnosti. V državi, kjer je 
uradna vera islam, so za prebivalce 
določena pravila tradicionalnega  ob-
lačenja. Za ženske dolge črne obleke s 

Udeleženci izleta

feredžo ali burko na glavi. Moški pa so 
oblečeni v bele halje, z ruto na glavi. 
Med prebivalci je kar okoli 80 % prise-
ljencev iz revnejših držav, ki opravljajo 
nižje plačano delo. Kljub temu pa so 
vsi profesionalno prijazni in nasmejani.

Pri zunanji temperaturi okoli 450C je 
bil kar dobrodošel avtobusni pano-
ramski ogled mesta, ki se deli na stari 
del mesta, s tipično arabsko gradnjo 
in  novejši del, z visokimi nebotičniki, 
dragimi hoteli in nakupovalnimi cen-
tri. V času, ki nam ga je ponujal pro-
gram potovanja,  smo si v treh dneh 
ogledali:
• Dubajski muzej v trdnjavi, ki z nekaj 

več kot 200 leti predstavlja najsta-
rejšo stavbo v Dubaju. Posamezni 
motivi v muzeju prikazujejo tradi-
cionalni način življenja prebivalcev 
Dubaja in njihove takratne obrti, ki 
so bile  značilne za obdobje pred 
hitro modernizacijo metropole emi-
rata.

• na razgledno točko v 123. nadstro-
pju Burj Kalifa, ki z 828 m in 163. 
nadstropji predstavlja najvišjo stav-
bo na svetu, smo se odpeljali z dvi-
galom.

• V kompleksu Burj Kalifa je tudi eno 
od največjih nakupovalnih središč 
na svetu, Dubai Mall, v katerem šte-

vilne trgovine ponujajo blago viš-
jega cenovnega razreda, poznanih 
svetovnih znamk. Obiskovalce pa 
tam  očara tudi velikanski akvarij s 
tuneli, kjer plavajo različne morske 
živali.

• Ob obali Perzijskega zaliva smo na-
redili postanek za fotografiranje na 
znameniti plaži Jumeira, kjer smo 
v ozadju slike posneli tudi najbolj 
znan in najlepši hotel na svetu, edi-
ni s sedmimi zvezdicami, Burj AL 
Arab, najbolje poznan kot hotel v 
obliki jadra, ki je zgrajen na majh-
nem umetnem otoku, v bližini pla-
že in je zaščitni znak Dubaja.

• S svojo obliko nas je očaral tudi 
hotel  Atlantis, ki je obdan z dolgo 
peščeno plažo in leži na konici zna-
menitega umetnega otoka, v obliki 
palme. Med postankom  smo lahko 
opazovali tudi vožnjo nadzemnega 
enotirnega vlaka, brez strojevodje, 
ki prevaža turiste, ki si želijo pobliže 
ogledati otok, kjer so v luksuznih 
naseljih lastniki vil  številne  znane  
svetovne osebnosti.

• V starem delu mesta smo v bližini 
tržnice zlata obiskali tudi tržnico 
začimb, kjer smo z nakupom lahko 
obnovili domače zaloge eksotičnih 
začimb iz Indije, Pakistana in dru-
god. Glede na naše sposobnosti 
»barantanja«  je bila odvisna tudi 
cena nakupa v dirhamih, ki so nji-
hova denarna enota.

• Zvečer je sledila vožnja po dubaj-
skem zalivu, s tradicionalno ladjo 
Dhow. Na krovu ladje smo imeli sa-
mopostrežno večerjo. Opazovanje 
nočnega utripa osvetljenega mesta 
na obrežju zaliva je bilo prav goto-
vo tudi posebno doživetje.

• Ob prihodu v Abu Dabi je sledil 
najprej postanek ob vhodu v Ferrari 
World, kjer se nahaja največji pokri-
ti zabaviščni park na svetu, v sklopu 
katerega je tudi nakupovalni center 
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Yas Mall. Ob prestižni marini pa stoji 
tudi znamenito dirkališče Formule 
1.

• Predno pa smo vstopili v Veliko mo-
šejo, mošejo šejka Al Zayeda v Abu 
Dabiju, smo morali s svojimi oblačili 
zadostiti strogim pravilom obla-
čenja, ki so v mošeji določena tudi 
za turistične obiskovalce. Mošeja 
je dobila ime po prvem predsedni-
ku ZAE, ki je tam tudi pokopan. Za 
mošejo v Meki in Medini, je ta tretja 
največja na svetu. Sprejme lahko 
40.000 vernikov in je glavna zna-
menitost emirata Abu Dabi. Ima 82 
marmornatih kupol in več kot 1000 
stebrov. Tamkajšnji hodniki, mina-
reti, največji lestenec in največja 
preproga na svetu, zlato, intarzije, 
poldragi kamni in kristali, te z vso 

belino in bliščem osupnejo. Ob 
odhodu iz mošeje pa nas je očaral 
poseben  efekt nočno razsvetljene 
mošeje.

• Zadnje popoldne, ki smo ga preži-
veli v Dubaju smo se s terenskimi 
vozili odpeljali na jeep safari. Po 
adrenalinski vožnji po peščenih hri-
bovitih sipinah navzgor in navzdol, 
s hitrimi zavoji, ob glasnih vzklikih 
navdušenja ali pa tudi prikradene-
ga strahu, nas je pakistanski šofer 
odpeljal v beduinski kamp, opre-
mljen s tradicionalnimi šotori, z 
nizkimi mizami, tepihi in blazinami 
na peščenih tleh. Ob čakanju na 
sončni zahod smo si po želji lahko 
privoščili kavo, manjšo tetovažo 
ali pa krajše jahanje kamele, kar je 
bilo vključeno že v dodatni ceni iz-

leta. Ob ritmu beduinske glasbe so 
nam zaplesale trebušne plesalke. 
Navdušil nas je tudi nastop plesal-
ca z ognjem. Po sončnem zahodu 
pa smo si ob zvezdni razsvetljavi 
postregli še s »piknik večerjo«

In že je prišel čas našega odhoda do-
mov. Polni vtisov smo se na velikem 
dubajskem letališču poslovili od kra-
jev na jugo-vzhodu arabskega polo-
toka, kjer si roko podajajo: tradicija 
preteklosti, uspeh sedanjosti in vizija 
prihodnosti.

Udeleženci  izleta (aktivni in upoko-
jeni člani društva) se zahvaljujemo 
DMSBZT Gorenjske za prispevek in 
organizacijo izleta.  

Pot dveh slapov
Sanda Šifkovič

Na letošnji pomladanski planinski  izlet se je Društvo me-
dicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 
podalo na Pot dveh slapov nad Višnjo goro. 

Planinsko društvo Polž iz  Višnje gore, je pot dolgo 15 km, 
trasiralo leta 2005. Pot je nepozabna, slikovita, razgibana, z 
manjšimi vzponi in spusti.

 Naš mini bus smo parkirali pred cerkvijo v Višnji gori. Dob-
ro označena pot nas je peljala mimo travnikov in njiv, proti 
gozdu. Hodili smo ob potoku in po lesenih mostičkih. Po 
slabi uri smo prišli do prvega slapa potoka Višnjica. Kma-
lu smo prišli do prve kontrolne točke, to je razgledni stolp 
Kucelj 748 m, ki je tudi najvišja točka. Po kratkem počitku 
smo nadaljevali pot do vasi Vrh, kjer je bila  v senčki na dre-
vesu druga kontrolna točka.  Pot smo nadaljevali do dru-
gega slapa Kosca. Poplačani smo bili z svežino in prijetno 
senco soteske. Pri slapu je tretja kontrolna točka.

Še 30 min in že smo pot končali tam, kjer smo jo začeli. Pot 
smo prehodili v malo manj kot petih urah. Ker nam je dan 
pred odhodom vodnik zbolel, smo na pot šli sami. Malo 
smo tudi zašli, vendar so nam domačini in ostali planinci, 
vedno prijazno pomagali najti pravo pot.

Foto: Matjaž Šifkovič

Foto: Matjaž Šifkovič

Izlet smo zaključili v Gostišču Jelenov rog na Polževem. 
Vso pot nas je spremljalo lepo vreme, v hudem nalivu, pa 
smo se peljali domov. Odlično smo preživeli čudovit dan 
in spoznali kraje, v katere redko ali pa nikoli ne zaidemo.
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Foto: Irena Erbežnik

Dolomiti 2019
Irena Erbežnik

Pohod, ki se ga V Društvu medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov veselimo celo leto. Čeprav se je 
potrebno odpraviti na pot sredi noči, to sploh ni težko. V 
pričakovanju novih dogodivščin, lepot gora in narave, na 
avtobusu marsikdo ne more zaspati. Napovedan je bil lep 
sončen dan in tako smo v zgodnjih jutranjih urah prispeli 
na začetek naše poti. 

Razdelili smo se v dve skupini. Naj letos za spremembo 
predstavimo prehojen del poti, ki je bil namenjen udele-
žencem ferate. Od prelaza Karirpass smo se z sedežnico za-
peljali do Paolina Hutte, od koder smo pot nadaljevali do 
Rott wand Hutte. Tam je sledil naš prvi postanek, kjer smo 
se malo okrepčali. Okolica obdana z gorovjem je bila tako 
čudovita, da se kar ne moreš naužiti teh lepot. Pot smo na-
daljevali po lepi stezici, ki se je kar dobro vzpenjala mimo 
prelaza Vailon pass na goro Rottwand (2806 n.m.v.), ki je 
tudi del kulturne dediščine Unesca. Po spustu 370 višin-
skih metrov nas je čakal najtežji del poti. Vzpon po precej 
gladki cca. 15m visoki steni na pobočje Teufelhurna. Mo-
žen je bil spust po krajši ferati, vendar smo mi nadaljevali 
pot po ferati Masare. Pot nas je še dobro uro  in pol vodila 
delno po grebenu gore Punta Masare (2585n.m.v.). Sledil 
je spust proti koči Kellners Hutte, kjer nas je čakalo preno-
čišče in izredno prijazno osebje.

Ferata je bila zelo lepa in atraktivna. Od nas je zahtevala 
pet ur planinskih užitkov. Nepozabno, neponovljivo, en-
kratno! Lepa hvala društvu in upam, da se tradicija ,,DO-
LOMITI« nadaljuje!
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Dogodki v letu 2019

Izlet na Sljeme
Sanda Šifkovič

Z DMSBZT Gorenjske smo se zadnjo soboto v septembru 
odpravili na Sljeme nad Zagrebom, ki je zelo priljubljen cilj 
Zagrebčanov.

Zgodaj zjutraj  se je trideset planink in planincev odpeljalo 
proti Zagrebu. Malo pred mejo smo imeli kratek postanek, 
nato pa smo se odpeljali v Šestine. Šestine so predmestje 
Zagreba, kjer je bilo naše izhodišče za izlet.

Foto: Sanda Šifkovič

Po slabi uri smo prišli do Medvedgrada.  Medvedgrad je 
eden največjih gradov na Hrvaškem. Zgrajen je bil v 13 
stoletju, za obrambo pred Tatari, ki so leta 1242 popolno-
ma uničili Zagreb. Grad je močno uničil potres 1574. Zdaj 
ga obnavljajo. Po obnovi bo namenjen za protokolarne 
namene. 

Pot smo nadaljevali proti Sljemenu. Šli smo mimo rudnika 
Zrinskih, kjer so v srednjem veku kopali srebro. Enkrat na 
leto je srednjeveški dan in lahko smo videli viteze. Žal nis-
mo imeli časa, da bi jih lahko dalj časa gledali, ker so bili 
oblaki vedno bližje.

 Hitro smo prišli do koče Grafičar na Malem Sljemenu. Pot 
smo nadaljevali po slemenu  Sljemena in v dežju prišli do 
vrha. Na vrhu Sljemena smo si ogledali 169 m visok stolp, 
ki je bil zgrajen med leti 1973 in 1976 in smučišče, kje pri-
rejajo slalomske tekme za svetovni pokal. Na vrhu je veliko 
gostinskih lokalov. Bili so zelo gostoljubni in prijazni. Ko 
smo povedali, da delamo v zdravstvu, so nam prinesli še  
njihove dobrote na mizo. Še obvezno slikanje in že smo se 
zaradi dežja odpeljali v dolino.

Na poti nazaj smo se ustavili v gostilni Les v Čatežu, kjer so 
nas postregli s slastnimi pizzami.

V dežju, ampak zadovoljni, ker smo se imeli zelo lepo smo 
se odpeljali proti domu. Zmenili smo se, kam gremo spo-
mladi. Vi pa zveste, če boste brali Utrip.

Ko si sežemo v roke z dobrimi željami in z  
nasmehom na obrazu
Ivanka Jana Zupan

Upokojeni člani Društva MSBZT Go-
renjske, smo v okviru društvene 
dejavnosti leto 2019 zaključili z že 
tradicionalnim prednovoletnim sre-
čanjem. Glede na število prisotnih 
članic in potek programa prednovo-
letnega srečanja upokojenih članic 
Društva MSBZT Gorenjske, lahko re-
čem, da  to srečanje predstavlja tudi 
»zbor članov« sekcije. Po podatkih 
seznama, ki ga vodi Zbornica Zveza, 
je konec leta 2019 imela naša sekci-
ja 102 upokojena člana stanovskega 
društva. Prednovoletnega srečanja, 
9.12.2019, pa se je udeležilo 62 članic, 
kar je 61% vseh članov sekcije Sreča-
nje je tudi priložnost za izmenjavo 

mnenj in predlogov za delo sekcije in 
društva, za pohvale in morebitne kon-
struktivne kritike – z namenom biti še 
boljši.

(Slika levo - od leve proti desni) Katica 
Zlatar, Marija Vevar (najstarejša članica 
društva in Z Z) in Ivanka Jana Zupan

Po pozdravnih besedah in mislih 
predsednice sekcije, Ivanke Jane Zu-
pan in predsednice društva, Alenke 
Bijol, je predsednica društva pode-
lila Zahvale društva sedmim novim 
članicam sekcije v letu 2019 - za trud 
in delo, ki so ga na svojem delov-
nem področju vložile v rast in razvoj 
zdravstvene ali babiške nege. Sle-
dil je »skok v poklicno preteklost – s 
člankom, ki je bil leta 1931 objavljen 
v časopisu Slovenec, o šolanju »se-
demdesetih pridnih deklet« na Šoli 
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za zaščitne sestre v Ljubljani. Prijetno 
druženje se je nadaljevalo tudi v času 
večerje. Po večerji pa je sledilo še pre-
davanje mag. Rotar Tomaža, dr. dent. 
med., ki nas je s sliko in besedo pope-
ljal na tri najvišje vrhove sveta, ki jih je 
osvojil v zadnjih treh letih.

Prednovoletni čas je tudi čas, name-
njen novoletnim željam ali zaoblju-
bam. Že na lanskoletnem srečanju 
je bila naša »skupna novoletna za-
obljuba« namenjena najbolj ranljivi 
skupini bolnikov. To je vsem nepo-
kretnim bolnikom z inkontinenco, ki 
jih naše kolegice negujejo v domovih 
starejših. Zaradi razvitega občutka 
empatije do teh bolnikov in pozna-
vanja standardov zdravstvene nege 
na tem področju, ki naj bi zagotavljali 
kakovost izvedene zdravstvene nege, 
je bil za nas nespremenljiv standard 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, po katerem je imel bolnik, 
iz naslova osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja, pravico do treh plenic 
na dan. V želji, da smo glas tistih, ki 
si sami ne morejo pomagati, smo pri-
sotni svoje mnenje o neustreznem 
standardu tudi podpisali in ga kas-
neje posredovali predsedstvu svoje-
ga regijskega društva. Problem je bil 
izpostavljen tudi na seji IO društva, 
s sklepom, da člani IO zberejo tudi 

mnenja svojih sodelavcev in jih pos-
redujejo predsednici društva, ki jih je 
posredovala Moniki Ažman, predse-
dnici Zbornice Zveze.

Od predsednice Zbornice Zveze sem 
pred novim letom sprejela tudi od-
govor, da je mojo prošnjo po sklicu 
sestanka vseh predsednic upokojenih 
članov regijskih društev MSBZT, pos-
redovala Odboru regijskih strokovnih 
društev. Prošnji je bil predložen tudi 
predlagani dnevni red: predstavitev 
posameznih sekcij, iskanje možnos-
ti za sodelovanje, podpora društvu 
Srebrna nit in razno. Na odgovor  še 
vedno čakam.

Zaključek prispevka pa namenjam 
zahvali:
• Alenki Bijol, Zorici Panič in Nini Trifo-

ni, ki imajo v svojih rokah  »škarje in 
platno« društva in ga uspešno tudi 
vodijo. Hvala jim, da so za druženje 
z nami na prednovoletnem sre-
čanju namenile del že tako skopo 
odmerjenega prostega časa. Hvala, 
da nas jemljejo kot enakopravne 
članice društva in nas podpirajo pri 
realizaciji programa sekcije

• Hvala Tomažu Rotarju za enkratno, 
brezplačno predstavitev svojih al-
pinističnih podvigov, s čimer je pri-
speval k dodatni vrednosti srečanja

• Hvala Moniki Ažman, da se je na 
poti iz službe pridružila našemu 
srečanju in nam predstavila tekoče  
aktivnosti , ki so takrat potekale na  
Zbornici Zvezi

• In hvala vsem članom Društva MS-
BZT Gorenjske, ki ste se že ali pa se 
boste še včlanili v društvo Srebrna 
nit in s tem podprli delovanje zdru-
ženja, ki se bori za dostojno starost. 
Hvala tudi, če ste že ali pa še boste 
na njihovi spletni strani podpisali 
peticijo – Z eno plenico več nas ne 
boste odpravili!
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