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1. UVOD
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v
nadaljevanju DMSBZT Gorenjske), želi povezati medicinske sestre, babice in
zdravstvene tehnike Gorenjske ter pridružene člane, razvijati stike z drugimi
društvi in organizacijami s sorodnimi cilji v domačem in mednarodnem
prostoru, krepiti osebnostni in strokovni razvoj svojih članov ter kvalitetno

preživljanje njihovega prostega časa ter ohranjati in razvijati kulturno in
zgodovinsko dediščino medicinskih sester in babic.
2. DOGODKI V LETU 2018
V društvu smo v letu 2018 organizirali številne strokovne in družabne dogodke.
Ponosni smo, da nam je uspelo tekom celega leta izpeljati več strokovnih srečanj
Poklicne etike in zakonodaje s področja zdravstvene in babiške nege, za modul
licence ter Kakovosti in varnosti v zdravstvu, prav tako za področje licence. V
letošnjem letu smo strokovno podkrepili tudi klinične popoldneve. Prvo klinično
popoldne smo organizirali v sodelovanju z Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin,
Psihiatrično bolnišnico Begunje in delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi
na temo Zdravstvena nega in duševno zdravje. Drugo klinično popoldne pa smo
namenili temi Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med
različnimi nivoji zdravstvenega varstva, kjer je bila udeležba s celotne Gorenjske
res odlična.

Na enem izmed strokovnih srečanj smo se podučili tudi o tem, kako sta povezana
naše srce in duša. Na ustvarjalnih delavnicah smo se preizkusili v spretnostih
šivanja in izdelave adventnih venčkov. Zelo je obiskana pohodna sekcija. V

letošnjem letu smo imeli planinski pohod in obisk Potočke zijalke ter pohod na
Lovrenška jezera. Zelo motivirana je skupina upokojenih članic, ki se je letos
podala na strokovni ogled terapevtske komune Don Pierina v Čadrgu ter se jeseni
v sodelovanju s kliniko Golnik ponovno podučila o temeljnih postopkih oživljanja.
Gibalno smo v društvu Gorenjske še vedno zelo zagnani. V letošnjem letu smo se
preizkusili v tekaški delavnici: Kako do učinkovite tehnike teka. Vse izboljšave in
moči smo usmerili na že tradicionalni udeležbi na Ljubljanskem maratonu. Lahko
pa z veseljem pohvalimo tudi medicinske sestre, ki sestavljajo country plesno
skupino. Letos so nam plese predstavile na rednem letnem občnem zboru
društva in osrednjem strokovnem srečanju, ki pa je bilo namenjeno temi Gibanje,
krepitev mišic in zdrav življenjski slog.
Društvo si je letos ogledalo lepote Portugalske in zanimivosti Lizbone ter si
podrobneje ogledalo eno izmed Lizbonskih bolnišnic.

3. NASLOV DOGODKA, KI JE ZAZNAMOVAL LETO 2018
V društvu smo vsako leto ponosni na prejemnike najvišjih priznanj, Srebrnega
znaka in naslova Častni član DMSBZT Gorenjske. Svečanost se je tako kot
zadnja leta, odvijala v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Letošnji
prejemniki priznanj srebrni znak so: Sanela Pivač, Branka Horvat, Ida Kapus in
Tatjana Jakhel. Naslov častne članice je prejela dolgoletna predsednica
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