
 
 

Strokovno srečanje DMSBZT Gorenjske Skrb zase danes – naložba za 
jutri z rednim letnim občnim zborom 

 
 

V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske smo 
4.marca 2010, tako kot že nekaj let zapored, organizirali strokovno srečanje z 
rednim letnim občnim zborom na temo poskrbeti zase, za svoje zdravje in za 
dobro počutje. Namen izobraževanja je bil spodbuditi članice in člane k večji 
skrbi za lastno zdravje in jih seznaniti z izbranimi strokovnimi temami s področja 
krepitve zdravja, preprečevanja bolezni in zgodnjega odkrivanja znakov bolezni. 
Strokovno izobraževanje z več kot 150 udeleženci smo zaključili z rednim letnim 
občnim zborom. 
 
 
Po otvoritvi strokovnega srečanja je vabljena gostja ga. Monika Ažman, izvršna 
direktorica Zbornice Zveze in članica DMSBZT Gorenjske, poročala o delu naše 
krovne organizacije. Sporočila je spodbudno novico, da je Zbornica Zveza 
zaključila vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, 
podeljevanje licenc pa se nadaljuje. Izrekla je pohvalne besede na račun 
delovanja našega Društva in vsem udeležencem zaželela prijetno druženje. 
 
 
Prvo predavanje strokovnega srečanja smo tokrat namenili moškim, večkrat 
nevede  in nehote zapostavljenim članom našega Društva. Za rakom na modih 
na novo zboli približno 80 moških letno, incidenca pa strmo narašča, saj se je v 
zadnjih 40 letih podvojila. Redno samopregledovanje mod je ključnega pomena 
za zgodnje odkrivanje raka na modih. Predavateljica je nazorno opisala tehniko 
samopregledovanja, poudarila pomen poznavanja oblike in strukture mod, saj je 
le tako večja možnost prepoznati nevarna znamenja bolezni. Spodbudno je 
namreč dejstvo, da je zdravljenje raka na modih zelo uspešno, če je bolezen 
odkrita dovolj zgodaj. Zato je redno mesečno samopregledovanje mod in obisk 
pri zdravniku ob vsaki spremembi, temelj skrbi za zdravje vsakega moškega. 
 
Enakega pomena je tudi samopregledovanje dojk pri ženskah, napotke na to 
temo nam je predstavila druga predavateljica.  V njenem predavanju smo se 
seznanili tudi z vrstami in uporabo prsnih protez, v kolikor bolezen napreduje in 
je potrebna amputacija dojke. 
 
 
Predavanje o preventivnem delu medicinske sestre v dispanzerju za žene, o 
organiziranosti preventivne dejavnosti v Zdravstvenem domu Kranj in o 
preventivnih programih varovanja reproduktivnega zdravja nas je prepričalo, da 
je za kakovostno zdravstveno vzgojo  žena od skupine mladostnic pa do starejše 
populacije in preventivo bolezni reproduktivnih organov, na Gorenjskem dobro 
poskrbljeno.  
 
 
Predstavljen je bil tudi državni presejalni program za raka dojk DORA, ki ga 
organizira Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Program DORA z vnaprejšnjim vabljenjem 



 

omogoča ženskam med 50. in 69. letom, ko je največja verjetnost, da zbolijo za 
rakom, presejalni pregled dojk z mamografijo na dve leti. 
 
 
V predavanju Ljubezen in trpljenje – izziv za delo z bolniki nas je predavateljica 
poučila, da se moramo na tragična stanja, kot so bolezen, starost, smrt, 
pripravljati že takrat, ko je še vse v redu. Nujnost bolezni, starosti, smrti naj bo 
samo dodaten razlog, da poskrbimo za čim bolj smiselno življenje vsak dan. Z 
vidika logoterapije se na takšna stanja odzivamo negativno, kar nas vodi v obup, 
kar v končni fazi pomeni poslabšanje bolezni in njen konec. Pozitiven odziv pa 
pomeni, da smo se pripravljeni z boleznijo boriti, zdržati v vseh njenih 
preizkušnjah. V takem primeru govorimo o smislu trpljenja, saj na ta način damo 
tudi tragičnemu stanju svoj smisel, ki nas po človeški plati lahko dvigne na 
najvišjo raven človeškega dostojanstva. Dobro drugega naj bo cilj naših 
prizadevanj, kajti kadar čutimo, da nas drugi potrebujejo, da smo jim v veselje, 
takrat bo vsaka žrtev ali napor za dosego tega cilja bogato poplačana. 
 
 
V predavanju Stres, sindrom izgorelosti, supervizija smo se zamislili nad 
dejstvom, da nam današnje življenje ne prizanaša s stresi. Na stres smo se 
morda že tako navadili, da je postal naš stalni spremljevalec. V svojem bistvu je 
stres lahko celo koristen, saj nam omogoča odzivanje na stresne dražljaje, če se 
z njimi spopademo. V kolikor pa tega ne zmoremo, nočemo ali ne znamo, stresor 
nadaljuje s svojim uničujočim delovanjem in vodi v slabo počutje in nastanek 
bolezni.. Bistvo pri obvladovanju stresa je pozitivna komunikacijska klima, dobri 
medsebojni odnosi in razumevanje ter motiviranost. Komunikacija je temelj za 
obstoj človeka, saj s komuniciranjem, tako verbalnim, kot neverbalnim opozarja 
nase, na svoje stiske, težave, pa tudi na srečo in veselje. 
 
 
Za zaključek strokovnega srečanja smo marsikaj izvedeli tudi o kroničnih 
boleznih ven. Na nastanek le teh pomembno vplivajo genetski dejavniki ter 
sodoben način življenja in dela. Vse premalo časa si vzamemo za zdrav počitek in 
rekreacijo. Vsekakor pa je treba biti pozoren na prve znake bolezenskih 
sprememb na venah, kot so pekoče bolečine, otekline in krči, ki zahtevajo 
pregled pri specialistu. 
 
Po končanem strokovnem izobraževanju je bil na vrsti še redni letni občni zbor 
DMSBZT Gorenjske. Sklepčnost ob številni udeležbi članic in članov ni bila 
vprašljiva. Na občnem zboru smo povzeli delo in poslovanje Društva v preteklem 
letu; poslovali smo dobro in v zadovoljstvo naših članic in članov ter v dobro 
Društva. Nadalje smo nakazali smernice delovanja za prihajajoče leto.  
Nekaj članov smo razrešili opravljanja funkcije v organih Društva in izvolili nove.  
 
G. Marjana Žagarja smo razrešili funkcije predsednika nadzornega odbora in 
člana statutarne komisije. G. Žagar zaradi prevzema novih delovnih dolžnosti v 
Psihiatrični Bolnišnici Begunje odhaja iz vrst aktivnih sodelavcev v DMSBZT 
Gorenjske, zato smo se mu iskreno zahvalili za ves trud in njegov prispevek k 
razvoju, napredku in prepoznavnosti našega Društva.  
Kot aktivno članico v IO DMSBZT Gorenjske smo razrešili tudi ga. Natašo 
Zakrajšek iz Splošne bolnišnice Jesenice. Tudi njej smo se zahvalili za ves trud in 
njeno dolgoletno delo v IO Društva. 



 

 
Predlagali in soglasno smo izvolili nove člane v organe Društva in sicer: 
 

• Za člane IO DMSBZT Gorenjske: 
Minka Bešić – Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
Tatjana Eržen – Diagnostični center Bled 
Lidija Ahec – Splošna bolnišnica Jesenice 
Erika Povšnar – sekcija za športno dejavnost 
Magdalena Mavri Tratnik – Psihiatrična bolnišnica Begunje 
 

• Za nadzorni odbor 
Jana Božič – predsednica 
Maja Pelko – redna članica 
Magdalena Mavri Tratnik – nadomestna članica 
 

• Za statutarno komisijo 
Magdalena Mavri Tratnik - članica 
 

 
Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem ob nekoliko poznem, a dobrem 
kosilu. Bogatila nas je zavest, da bomo znali nekoliko bolj poskrbeti zase in za 
lastno zdravje. Spomladanski čas prinaša veliko možnosti za sprostitev in zdravo 
življenje, pa tudi aktivnosti našega Društva vabijo, da se jih udeležite in tudi tako 
poskrbite zase. 
 
 
Zapisala: Judita Slak 

 


