POROČILO O DELU DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE ZA LETO 2007
Na področju zdravstva se je vse leto govorilo predvsem o zagotavljanju kakovosti in
varnosti. Ob tem smo v zdravstvenih zavodih preštevali padce, število bolnišničnih okužb,
se primerjali med seboj. Objavljeni so bili celo podatki nacionalne ankete o zadovoljstvu
pacientov z oskrbo v slovenskih bolnišnicah.
V enem izmed člankov 16. letne konference o kakonosti je bilo zapisano: »Ena temeljnih
značilnosti uspešnega podjetja je, da ima kadre, ki so sposobni spremembe in priložnosti
pravočasno zaznati, se nanje odzivati ter načrtovane ukrepe pravočasno uresničiti«.
Naše društvo ravno ne moremo primerjati s podjetjem, lahko pa zapišem, da smo
pravilno načrtovali aktivnosti. Bili smo zvesti svoji usmeritvi – skrb za celostni razvoj
članstva. Odzivi na načrtovane aktivnosti se odražajo z visokimi številkami udeležbe na
vseh aktivnostih, ki smo jih pripravili. Morda je tako tudi naše društvo prispevalo
kamenček v mozaiku k zagotavljanju kakovostne zdravstvnene nege na slovenskem.
Delo članov izvršnega odbora (IO):
Delo in aktivnosti smo načrtovali in vrednotili na sestankih IO. Realizirali smo 6
sestankov in redni občni zbor društva. Vsebine, ki smo jih obravnalvali so bile
sledeče:
•

aktualne zadeve Zbornice – Zveze (Skupščina, javna pooblastila, sprememba
Statuta Zbornice – Zveze, nazivi v zdravstveni negi, aktivnosti v okviru odbora
regijskih društev (ORD), odstop predsednice Zbornice – Zveze);

•

načrtovanje aktivnosti društva: spomladansko in jesensko strokovno srečanje,
izdaja publikacij ob srečanjih, strokovna ekskurzija, izvedba planinskega pohoda,
ustvarjalnih delavnic, razpis za podelitev zlatega znaka, izvedba zaključne
slovesnosti in podelitev srebrnih znakov, sodelovanje z aktivom upokojenih
medicinskih sester.

Javna pooblastila Zbornice – Zveze se navezujejo na vodenje registra izvajalcev
zdravstvene nege, podeljevanje licenc ter izvajanje strokovnih nadzorov v zdravstveni
negi. Vpis v register je povzročal v toplih pomladnih dneh veliko skrbi vsem članom in
članicam. Za vse člane IO smo pripravili natančna navodila, ki so jih prenesli v vse
gorenjske zavode. Predsednica se je odzvala povabilu Splošne bolnišnice Jesenice, Domu
Franceta Bergelja, Doma starejših občanov Preddvor in še nekaterih manjših skupin ter
jim v zavodih osebno posredovala dodatna navodila o postopkih vpisa v register. Precej
aktivni smo bili člani IO tudi pri posredovanju predlogov in argumentov na spremembe
nazivov v zdravstveni negi. Spoštovali smo mnenje baze in svoje nestrinjanje z nazivom
»negolog, negologinja«, posredovali na Zbornico – Zvezo. Posredovali smo tudi niz
pripomb na skupščinsko gradivo. Predvsem se nismo strinjali z umestitvijo fizičnih članov
v Statut Zbornice – Zveze. Kot četrto največje regijsko društvo smo imenovali 11
elektorjev za volitve v Državni svet. Z veliko večino glasov je to mesto pripadlo kolegu
Petru Požunu, ki bo naslednja štiri leta zastopal interese zaposlenih v zdravstvu.
Prijetnejši del obveznosti je predsedstvo izvedlo na prvem informativnem dnevu
Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah, kjer smo vsem zainteresiranim, bodočim
študentom predstavili naše regijsko društvo in možnost njihovega vključevanja. Žal

večjih rezultatov s strani članstva še ni opaziti, vsekakor pa bomo z aktivnostmi še
nadaljevali. Prav za njih smo na spletni strani že pripravili študentski kotiček.
Obe podpredsednici društva, Jožica Trstenjak in Oti Mertelj sta skrbeli za nemoteno
poslovanje in delovanje društva. Vsi zapisniki sej in vsa obvestila članstvu so bila
posredovana v elektronski obliki ter z redno pošto v vse zavode. Društvo se je na kratko
predstavilo tudi v jubilejnem Obzorniku zdravstvene nege, ki ga je Zbornica – Zveza
izdala ob 80-letnici delovanja medicinskih sester na Slovenskem.
Člani IO, ki vodijo posamezne aktivnosti so svoje prispevke redno objavljali v
informativnem glasilu Utrip, ki ga izdaja Zbornica – Zveza. Vse informacije, ki smo jih
želeli približati preko spleta so vsem na voljo na že tretjič prenovljeni spletni strani
našega društva. V želji, da bi bila spletna stran privlačna za najširši krog članstva,
vabimo vse, da nas poiščete na našem naslovu: www.dmsbzt-gorenjske.si
Občni zbor smo izvedli v mesecu novembru. Predstavili smo aktivnosti preteklega leta,
načrte za tekoče leto in poslovanje društva v preteklem letu. Z največjim veseljem smo
naznanili, da se nam je izpolnila želja, ki smo jo zapisali ob prehodu v novo tisočletje –
»Leta 2000, nas bo 1000«. Na dan občnega zbora se je število članic in članov
ustavilo na številki 1133. Kljub velikim izdatkom, ki jih je društvo imelo ob organizaciji
50-letnice društva, smo poslovali pozitivno. Žal nam ni uspelo izdati našega glasila
Utrinki, smo pa vsem obljubili, da to postorimo na naslednjem občnem zboru, ki bo
marca naslednje leto.

Strokovni izobraževanji
Glede na razpoložljiva sredstva, ki so nekoliko narasla tudi zaradi povečanja števila
članov našega društva, smo izvedli dve celodnevni, strokovni izobraževanji. Pomladansko
je imelo naslov »Kako ohraniti notranje ravnovesje« in se ga je v Kranjski Gori
udeležilo 96 udeležencev. Za jesensko srečanje smo izbrali že dolgo načrtovano tematiko
»Zdravje, vrednota vsake ženske«. Zbralo se nas je 170, med udeleženci pa so bili
tudi moški. Zaradi velikega zanimanja bomo vsebine strokovnega srečanja v celoti
ponovili v letu 2008. Obe strokovni srečanji sta spremljali tudi publikaciji v katerih so
avtorji strnili svoja predavanja.

Strokovna ekskurzija
Maj je mesec, ki smo si ga poleg praznovanja našega praznika, izbrali tudi za izvedbo
strokovne ekskurzije. Dnevi so dolgi in topli in kot nalašč za potepanje. Letošnja
strokovna ekskurzija je temeljila na ogledu komune Cenacolo, v Medjugorju. Seveda
je bil to le delček dvodnevnega potepanja. Poleg tega je za obisk Dalmacije in vse kar se
nam je dogajalo na poti, tako kot vedno poskrbela koordinatorica, Ivana Hartman.

Pohodništvo
Prav vsega pa tudi nismo mogli predvideti. Vreme jo je še najbolj zagodlo Diti Perčič,
koordinatorici za pohodništvo, ki je do zadnjega upala, da bo planinska tura na
Matajur, realizirana. V kolikor je zelo zgodaj zjutraj še vse dobro kazalo, je nato avtobus
žal ostal parkiran v garaži. Pohodniki in pohodnice tako že vedo kam se bodo podali
naslednje leto.

Čajanka
Posebnost letošnje čajanke je prav gotovo ta, da smo jo izvedli v sodelovanju s
strokovno sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji. Povsem
spontano je prišlo do dogovora med obema predsednicama, da bi lahko bil to dober
začetek sodelovanja med regijskimi društvi in strokovnimi sekcijami. Z velikim veseljem

sta se na naše povabilo odzvali dve imenitni gospe, Alenčica Bole Vrabec in Manca
Izmajlova. Kulturni večer v Kranjski Gori je bil za vse zares imeniten večer »Slovenske
duše«, ki sta nam ga na prav poseben način uprizorili Alenka in Manca.

Ustvarjalna delavnica
Glede na to, da imamo medicinske sestre prav poseben delovni ritem v najrazličnejših
turnusih, predstavlja kuhanje v vsakdanji praksi, mnogim posebno obremenitev. Katica
Zlatar je vsem udeleženkam kuharske delavnice, v sodelovanju z dijaki Srednje
gostinske in turistične šole iz Radovljice, pripravila prijetno, sobotno dopoldne v kuhinji.
Zaključek s savnostnim kosilom pa je napovedoval, da so se delavnice »prijele« in da jih
lahko pričakujemo tudi v naslednjem letu.

Aktiv upokojenih medicinskih sester
Vztrajna in prizadevna kolegica, Ivanka Živič, skrbno neguje aktiv upokojenih
medicinskih sester, ki ga je z velikim zanosom ustanovila Helena Korošec, že leta 1991.
Posredovanje vseh aktualnih novic upokojenim kolegicam, Ivanka zares vestno izvaja. To
je razvidno tudi iz števila udeležbe upokojenih medicinskih sester pri vseh aktivnostih, ki
jih organizira društvo. V svoji režiji so upokojene medicinske sestre v tem letu izvedle
izlet v Posočje ter prednovoletno srečanje, ki so ga popestrile s poezijo.
Priznanja
Veseli smo, da zadnja leta, zgodovina slovenske zdravstvene in babiške nege zapiše
posebno ime, dobitnika/ice zlatega znaka tudi z naše regije. Z zlatimi črkami smo v tem
letu zapislai ime Nevenke Marinšek. Ime, ki se je dotaknilo mnogo generacij dijakov in
dijakinj Srednje zdravstvene šole z Jesenic in v zadnjih letih vseh zaposlenih v Splošni
bolnišnici na Jesenicah.

»Letu v slovo« je dogodek, ki nam na prvo soboto v mesecu decembru, že
tradicionalno, prinese posebne občutke v naša srca. Komediji, s katero veselo zaključimo
leto, je tudi letos sledila podelitev priznanj, srebrni znak. Ponosna sem na to, da smo
Gorenjci na nek način tudi drugačni, neskromno rečeno tudi drzni, morda celo pred
časom. Priznanje srebrni znak smo prvič podelili moškemu v zdravstveni negi. Za svoje
življenjsko delo je to priznanje pripadlo kolegu, Štefanu Lepoši s KOPA Golnik.
Povsem prvi smo bili Gorenjci tudi pri prepoznavanju pomena in vloge zaposlenih
medicinskih sester v zasebnem sektorju. To priznanje je bilo podeljeno patronažni
medicinski sestri, Bernardi Lukančič. Poleg kolega in kolegice sta priznanje prejeli še
Svetlana Gaser in Danica Žabkar. Aktiv upokojenih medicinskih sester je na eni izmed
sej IO predlagal, da bi v letu 2007 podelili tudi posebno priznanje in imenovali častno
članico društva. Gospe Mirjam Belič, se je s tem laskavim naslovom pridružila gospa
Anica Bajt. V zahvalo za njen prispevek k razvoju zdravstvene in babiške nege na
Gorenjskem smo ji pripeli zlato broško v obliki logotipa našega društva. Samo zanjo jo je
oblikoval in izdelal zlatar Franci Lavtižar. Bleščali sta se tako broška, kot naša, draga
Anica. Glede na to, da je znak unikaten, ga bomo zaščitili. Postal pa bo tudi tradicionalno
darilo za vse tiste, ki si ga bodo v prihodnje še prislužili.
Takole so se odvile in zapisale dejavnosti, projekti in radosti, našega društva. S srebrnimi
in zlatimi črkami so se zapisali izjemni posamezniki, ki so na področju zdravstvene in
babiške nege na Gorenjskem pustili trden pečat za danes in jutri. Seveda v poročilu niso
omenjeni še mnogi drugi, ki so vsak na svoj način prispevali, da se je vse uresničilo in
tako za vedno tudi zapisalo v zgodovino pod leto 2007. Ker pravijo, da je vseh dobrih
stvari sedem, sem se pod poročilo že sedmič podpisala kot predsednica. Na naslednjem
občnem zboru bomo volili novo predsednico oz. novega predsednika, ki bo prevzel to
poslanstvo. Ob tej priložnosti se mojim najtesnejšim sodelavcem najlepše zahvaljujem za
pogum, požrtvovalnost, pripravljenost in veselje, ki smo ga delili vseh sedem let. Hvala

vsem, ki ste mi zaupali. Vso srečo želim novemu predsedniku, predsednici in vsem tistim,
ki bodo v to zgodbo vstopili na volitvah leta 2009.

Monika Ažman
predsednica DMSBZT Gorenjske

