
 

 

 

 

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE 

 

Slika 1 

1. IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI V DMSBZT GORENJSKE 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju DMSBZT 

Gorenjske), je tekom celega leto skrbelo za kontinuirano izvajanje strokovnih izobraževanj in 

samostojno izvajanje strokovnih srečanj za modul licence. Ponosni smo, da nam je uspelo tekom celega 

leta izpeljati več strokovnih srečanj Poklicne etike in zakonodaje s področja zdravstvene in babiške nege 

ter Kakovosti in varnosti v zdravstvu, prav tako za področje licence. Za slednjega smo izdali tudi zbornik 

strokovnega srečanja. V letošnjem letu smo leto pričeli s čajanko, ki je temeljila na začetkih našega 

delovanja, natančneje z naslovom in tematiko Sprehod skozi organizirano delovanje medicinskih sester 

na Slovenskem. Usmerili smo se tudi na strokovno klinično popoldne v sodelovanju s Fakulteto za 

zdravstvo Angele Boškin na temo Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na 

vseh ravneh zdravstvenega varstva.  

 

 



 

S povezovanjem medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske ter pridruženimi člani, 

želimo razvijati stike ter 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.  

 

 

2.  DOGODKI V LETU 2019 

 

Slika 2 

Na ustvarjalnih delavnicah smo se preizkusili v spretnostih šivanja, priprave peke kruha. Zelo je 

obiskana pohodna sekcija. V letošnjem letu smo imeli planinski pohod in obisk Poti dveh slapov in 

vzpona na Sljeme. Zelo motivirana je skupina upokojenih članic, ki se je letos podala v Rezijo in na 

strokovni ogled doma starejših občanov Viharnik v Kranjski Gori ter se jeseni v sodelovanju z 

zdravstvenim domom Radovljica ponovno podučila o temeljnih postopkih oživljanja. Gibalno smo v 

društvu Gorenjske še vedno zelo zagnani. V letošnjem letu smo se ponovno 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 Kako s preventivnimi programi 

še bolj poskrbimo za svoje zdravje. Izdali smo tudi zbornik strokovnega srečanja. Društvo si je letos 

ogledalo lepote Dolomitov in Dubaja.   



 

Slika 3 

3. PREJEMNIKI NAJVIŠJIH PRIZNANJ DRUŠTVA V LETU 2019 

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: Stanka Fabijan, Dubravka 

Karadžić Šmitran, Marta Smodiš in Ivanka Tkalec. Naslov častne članice je prejela dolgoletna 



članica društva in predsednica Društva diabetikov Jesenice, Sonja Ravnik

 

Slika 4 

Predsednica društva 

Alenka Bijol 

 

Slika 1 Udeleženci potovanja v Dubaj 

Slika 2 Udeleženci delavnice temeljnih postopkov oživljanja 

Slika 3 Udeleženci pohoda na Sljeme 

Slika 4 Od leve proti desne: predsednica Z - Z Monika Ažman, dobitnici srebrnih znakov Stanka Fabijan, 

Dubravka Karadžić Šmitran, predsednica Društva Alenka Bijol, dobitnici srebrnih znakov Ivanka Tkalec 

in Marta smodiš, Častna članica Sonja Ravnik, podpredsednica društva Zorica Panić 

 


