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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Vsebina
Vabilo na strokovno srečanje in občni zbor

Nagovor predsednice DMSBZT Gorenjske

Nagovor predsednice Zbornice - Zveze

Organi DMSBZT Gorenjske

Poročilo o delu strokovnega regijskega društva 
MSBZT Gorenjske za leto 2020

Poročilo nadzornega odbora za leto 2020

Poročilo komisije za dodeljevanje sredstev za leto 2020

Finančno poročilo za leto 2020

Pročilo komisije za priznanja za leto 2029

Program dela in cilji za leto 2021

Slavnostna podelitev najvišjih priznanj društva v letu 2020

Strok. srečanje in občni zbor: Poskrbimo za zdravje doma in v službi

Strok. srečanje: Kakovost in varnost v zdravstu: modul licenca

Klinično popoldne: Preventivni programi za odrasle v času epidemije 
COVID - 19

Klinično popoldne: Sodobno zobozdravstvo

Klinično popoldne: Oskrba starejših - sedanjost in vizija prihodnosti

Srednja šola Jesenice v sodelovanju z simulacijskim centrom ZD Ljubljana

Resnica ali izziv korone

Kranjčanka na čelu babic

Literarni večer z Bronjo Žakelj

Kulinarične delavnice: Enostavno zabavno

Kulinarične delavnice: Finger food

Kulinarične delavnice: Bogastvo naših rek

Tekaška delavnica

Zakaj nordijska hoja?

Planinski izlet do Krnskega jezera

Piknik s »škafcem« pozitivnih misli

Planinski izlet na Limbarsko goro

Društvo
medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov
Gorenjske

Število članov društva 
1365

Urednica 
Alenka Bijol

Naklada 100 kosov

Sedež 
Bleiweisova 20 
4000 Kranj 
W. www.dmsbzt-gorenjske.si 
E. info@dmsbzt-gorenjske.si

Oblikovanje, priprava in 
tisk 
Antus d.o.o., Jesenice

September, 2021
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Spoštovane članice in člani, 
vabimo vas na

OBČNI ZBOR IN 
STROKOVNO SREČANJE

KO NAM JO MOŽGANI  
ZAGODEJO Z ZASVOJENOSTMI,

ki bo v hotelu Astoria na Bledu,
8. septembera 2021 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 – 10:00 Zasvojenost z zasloni v 
kovidskem času, izr. prof. dr. Dan Podjed

10:00 – 10:10 Diskusija, izmenjava mnenj

10:10 – 10:55 Preprečevanje tveganega pitja 
alkohola skozi življenjska obdobja, prof. dr. 

Jože Ramovš 

10:55 – 11:05 Diskusija, izmenjava mnenj

11:05 – 11:35 Odmor za okrepčilo

11:35 – 12:20 Nekemične (vedenjske) 
zasvojenosti, izr. prof. dr. Mirna Macur  

12:20 – 12:30 Diskusija, izmenjava mnenj

12:30 – 12:45 Odmor ter priprave na pričetek 
volilnega občnega zbora      

12:45 – 14:00 Občni zbor in nastop country 
plesne skupine 

14:00 – 15:00 Pozno kosilo in podelitev 
potrdil

Alenka Bijol, 
predsednica DMSBZT Gorenjske

DODATNE INFORMACIJE
Strokovno srečanje je v postopku pridobitve 
licenčnih točk. 
Strokovno srečanje je za članice/člane 
društva Gorenjske brez kotizacije, za člane 
Zbornice - Zveze znaša 80 EUR. Ob registraciji 
potrebujete člansko izkaznico Zbornice - 
Zveze.
Prijave sprejemamo preko elektronske 
prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze. 
Dodatne informacije na naslov: nina.trifoni@
gmail.com

Komisija je s sklepom I-2021-0359-0359 
ugotovila skladnost programa z zahtevami 
Pravilnika in Navodilom ter
programu dodelila 4 lic. toč. za pasivne 
udeležence in 8 lic. toč. za aktivne 
udeležence.

Strokovno srečanje - Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Spoštovane članice 
in spoštovani člani!

Ob prebiranju lanskoletnih vrstic Utrinkov, si vedno re-
čemo, kako težko čakamo branja novih strokovnih do-
godkov, ustvarjalnih delavnic in srečanj. Tokrat si rečemo 
precej drugače, kako s pričakovanjem smo čakali skupna 
strokovna in ustvarjalna druženja v živo. Epidemija s covid 
-19 nam jo je globoko zagodla ter med zaposlene v zdra-
vstvu vnesla kup preglavic, ki jim kar ni (bilo) konca. 

Pred vami so letos Utrinki, v katere smo zbrali dogodke, ki 
so se odvijali od septembra 2020, pa do septembra 2021. 
Res ne mine leto, ko s pričakovanjem čakamo ujete trenut-
ke strokovnih srečanj in ustvarjalnih delavnic zapisane v 
sliki in besedi. 

V decembru je društvo praznovalo zaključek leta s podeli-
tvijo najvišjih priznanj društva, Srebrni znak in naslov Ča-
stni član društva. Na žalost smo slovesnost izvedli preko 
spletne platforme Google Meet. Vsekakor pa držimo pesti, 
da se bomo s prejemniki srebrnega znaka in častno članico 
za leto 2020 ter z bodočimi prejemniki za leto 2021, dobili 
na decembrski slavnostni podelitvi najvišjih priznanj v gle-
dališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

Ne samo podelitev najvišjih priznanj društva, tudi prazno-
vanje obeh mednarodnih dni, je bilo zelo drugačno od 
preteklih. Nasploh je bilo leto ali čas, ki je za nami, zazna-
movalo vlaganje nadčloveških naporov zaposlenih v zdra-
vstvu. Epidemija pa je razgalila različne, tako dobre, kot 
slabe plati družbe. Pa naj si bo to, nespoštljiv odnos do sta-
rejših, prepad med generacijami, stiske šolarjev in mladih, 
razkorak med razvitimi in nerazvitimi državami, do pojava 
nasilja v domačem in službenem okolju.

Tema o različnih zasvojenostih je tako rdeča nit današnje-
ga strokovnega srečanja, ki se na preteklo leto, še kako 
navezuje. 

V društvu na žalost novega leta nismo otvorili s tekom 
na smučeh, ampak s spletnimi strokovnimi srečanji. Prvo 
strokovno srečanje se je odvijalo na temo Sodobnega 
zobozdravstva. Sledil je literarni večer z Bronjo Žakelj: Belo 
se pere na devetdeset. V marcu je sledila obvezna vsebina 
za modul licence, Kakovost in varnost v zdravstvu. Aprila 
se je v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin 
odvijalo klinično popoldne Oskrba starejših – sedanjost in 
vizija prihodnosti. Istega meseca so bili člani povabljeni na 
izobraževanje ter delavnico Preprečevanje izgorelosti med 
zaposlenimi v zdravstveni negi. Maja smo izpeljali strokov-
no srečanje Pomen preventivnih programov za odraslo 
populacijo v času epidemije. Junija smo zaradi premalo 
prijav odpovedali izobraževanje iz temeljnih postopkov 
oživljanja, smo pa zato toliko bolj številčno izpeljali Zako-

nodajo s področja zdravstvene in babiške nege in poklicne 
etike: modul licenca. Sledila je kulinarična delavnica v Vili 
Podvin, pohod na Limbarsko goro in tik pred današnjim 
strokovnim srečanjem še ena kulinarična delavnica, prav 
tako v Vili Podvin.

Vsa strokovna srečanja, so bila več kot dobro obiskana. 
Najštevilčnejši spletni priklop je štel preko 220 udeležen-
cev. Spletna platforma se je za čas epidemije izkazala kot 
dobrodošlo orodje. Ponudili smo bogate strokovne vsebi-
ne, do katerih so imeli dostop praktično vsi člani. Bile so 
brezplačne, organizacijsko s strani društva, pa ocenjene, 
kot odlično izpeljane. Spletna izobraževanja so (bila) do-
brodošla, vsekakor pa je pozornost, ki jo s svojo osebno 
prisotnostjo namenimo pri srečanju v živo, popolnoma 
drugačna.

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. 

Leto je bilo res posebno, drugačno, težko. Ni bilo lahko. 
Lahko pa rečem, da se vodstvo društva skupaj s člani IO ter 
komisijami, res aktivno trudi za dobrobit društva. Še nap-
rej se bomo trudili za organizacijo strokovnih srečanj, da bi 
strokovne vsebine dosegle čim več naših članov in članic 
ter, da bi tako vsak našel koristne vsebine za strokovno rast 
in osebni razvoj.

Vabljeni k sodelovanju in udeležbi na srečanjih, ki jih prip-
ravljamo 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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Spoštovani članice in člani, 
prijatelji, sodelavci in  
podporniki društva,

kot članica »našega« društva se vam najprej zahvaljujem 
za priložnost, da vas lahko nagovorim tudi v letošnjih 
Utrinkih. Priložnost izkoriščam tudi za veliko zahvalo vsem 
aktivnim, zaposlenim medicinskim sestram, tehnikom 
zdravstvene nege, babicam, bolničarjem-negovalcem, ki 
se v tem posebnem »koronačasu« tako nesebično razdaja-
te v skrbi za ljudi, za zdravje in življenje vseh, ki so odvisni 
od vaše neposredne pomoči. Zahvala gre tudi vsem vam, 
ki jim/nam stojite ob strani, nas podpirate v prizadevanjih 
za boljše delovne pogoje, za več znanja, za pošteno plači-
lo, ki pomeni človeka vredno življenje. 

Še kako pomembno vlogo ima pri vsem omenjenem sode-
lovanje in povezovanje vseh nas tako v regijskih strokovnih 
društvih kot na strokovnih področjih v strokovnih sekcijah, 
kjer so delovna srečanja večinoma v prostem času, ko bi 
človek z velikim veseljem počel kaj bolj osebnega, zgolj 
sebi ljubega. Morda takšno prostovoljstvo v teh »moder-
nih« časih ni prav »in«, vendar ima toliko večji pomen ne le 
pri nadaljevanju tradicije, ampak vzgoji mladih in krepit-
vi najplemenitejših in nepogrešljivih vrednot slehernega 
med nami. Zahvala torej tudi vsem, ki s svojim aktivnim 
prispevkom v društvu prispevate h graditvi nepogrešljive 
solidarnosti in pripadnosti naši poklicni skupini.

Če kdaj, potem smo prav v zadnjem obdobju medicinske 
sestre in babice dokazale, da je naša vloga v zdravstve-
nem sistemu ključna. Naša skupna strokovna organizacija 
Zbornica – Zveza je po več letih priprav gradiv in razgovo-
rov z različnimi deležniki pripravila enega pomembnejših 
strokovnih dokumentov »Kadrovski standardi in norma-
tivi v zdravstveni in babiški negi«, ki je prav v trenutku, 
ko potekajo pogajanja med vlado in socialnimi partnerji, 
tisto orodje, ki mora prinesti ustrezne sistemske rešitve v 
zdravstveni in babiški negi, za katere zadnjih 30 let ni bilo 
politične volje, moči, občasno tudi prave energije. 

Zavedamo se, da je vlaganje v znanje medicinskih sester 
in babic, v napredno zdravstveno in babiško nego naložba 
v varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, ki je bodo 
deležni prebivalci Republike Slovenije. Zato mora biti glas 
medicinskih sester in babic slišan tudi v politiki. In prav 
močan, združen glas vseh nas je naša pravica. 

Kot predsednica Zbornice – Zveze vsem skupaj želim, da 
zmoremo prehoditi to posebno obdobje ter združimo svo-
je moči in glas v dobro vseh nas in tistih, za katere smo 
poklicani.

Kot članica gorenjskega društva pa čestitam za vse aktiv-
nosti, ki ste jih izvedli tudi v zadnjem letu in jih načrtujete 
tudi za prihodnje mesece. Možnosti udejstvovanja in pri-
ložnosti je zares veliko in naša izbira je, ali bomo te prilož-
nosti izkoristili. Vredno jih je. Z njimi rastemo, se razvijamo 
in bogatimo. 

Ostanite zdravi in pogumni tudi v prihodnje. 

Vaša ponosna članica Monika Ažman,  
predsednica Zbornice – Zveze

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

Organi DMSBZT Gorenjske
v letu 2021

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

Adrijana Ilievski  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 

Zala Marn  NIJZ Kranj

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 2020

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 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, 
Tadeja Pfajfar - 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, Adrijana 
Ilievski - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo 
Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin, Sara Drnač - predstavnica doma 
Taber, Ivanka 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, Zala Marn - NIJZ

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 Poskrbimo za zdravje doma in v  
 službi ter občni zbor Društva, 15. september 2020,  
 hotel Astoria Bled
- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene  
 in babiške nege:  modul licenca, 20. oktober, 2020,  
 preko spletne platmofrme Google meet
- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in  
 babiške nege:  modul licenca, 17. december 2020,  
 preko spletne platforme Google meet 

- Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, 20.  
 oktober, 2020, preko spletne platforme Google meet

Založniška dejavnost

- Redno letno glasilo Društva Utrinki: ISSN 2232-2388
- Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP da
- Poskrbimo za svoje zdravje doma in v službi, CIP da
- XXVIII | 2 Slavnostna podelitev najvišjih priznanj   
 društva, srebrni znak in naziv častni član društva v letu  
 2019, Alenka Bijol
- XXVIII | 2 Učna delavnica TPO in prva pomoč pri tujku v  
 dihalih, Jana Zupan
- XXVIII | 6 Zakaj nordijska hoja, Sanda Šifkovič
- XXVIII | 6 Razpis za podelitev priznanj društva,  
 Alenka Bijol
- XXVIII | 7 Srebrni znak in naslov častni član društva  
 MSBZT Gorenjske v letu 2020, Alenka Bijol
- XXVIII | 7 Strokovno srečanje in občni zbor društva,  
 Mateja Bahun
- XXVIII | 7 Strokovno izobraževanje na daljavo:  
 Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca,  
 Jana Lavtižar
- XXVIII | 7 Planinski izlet do Krnskega jezera,  
 Sanda Šifkovič

Interesne dejavnosti

- Tečaj teka na smučeh (dvakrat odpovedan zaradi  
 premalo snega)
- Nordijska hoja proti Bašlju, 4. 9. 2020 
- Kulinarična delavnica Enostavno in zabavno  
 17. 2. 2020, 9. 9. 2020 na Dvoru Jezeršek 
- Kulinarična delavnica Prigrizki in finger food,  
 21. 9. 2020 na Dvoru Jezeršek 
- Planinski pohod do Krnskega jezera, 10. 10. 2020
- Glede na epidemiološke razmere je obodbno potekal  

country ples, vadbe intenzivnih treningov, pilatesa in 
joge. Dokler je bilo možno, so se koristile abonmaj-
ske karte Prešernovega gledališča Kranj in gledališča 
Toneta Čufarja na Jesenicah. Potekal je tudi tečaj tujih 
jezikov preko Skypa.

Poročila za leto 2020
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Druge aktivnosti

- Udeležba vodstva društva skupaj s poslanci društva na  
33. redni volilni Skupščini Zbornice – Zveze 

- Spletna udeležbna na 17. simpoziju zdravstvene in 
babiške nege Slovenije 

- Spletna udeležba skupaj z izvršnim odborom društva 
na prednovoletni svečanosti Zobornice – Zveze

Izzivi korona časa

Društvo je zaznamoval skupni angažma za pridobitev 
ustreznih pralnih mask. Pri tem nam je v veliko brezplač-
no pomoč priskočila Mestna šivalnica Kranj. Tiste zavode, 
pri katerih je bil odziv, smo dodatno oskrbeli z medicinsko 

Poročilo  
nadzornega  
odbora za leto 2020

Oti Mertelj

Nadzorni odbor Društva medicinskih sester babic in zdra-
vstvenih tehnikov Gorenjske v nadaljevanju (Društvo) de-
luje v novi sestavi. Poleg predsednice Nadzornega odbora 
Oti Mertelj  sta v odboru še članici Jožica Trstenjak in Ma-
gdalena Mavri Tratnik, ki se je v delo odbora vključila kot 
nadomestna članica. Skupni sestanek članic Nadzornega 
odbora je potekal 17. 02. 2021 preko spletne platforme 
Google meet. Sestanka se je udeležila tudi podpredsedni-
ca za  splošne zadeve Zorica Panić.

Zaradi epidemije z virusom SARS-CoV-2  in vseh omejitev, 
v Društvu  ni bilo mogoče izpeljati vseh zastavljenih ciljev 
in izobraževanj. Kljub temu je bilo ob vseh preventivnih 
ukrepih izvedenih nekaj aktivnosti, izobraževanja pa so v 
jesenskem času potekala preko spletne platmofrme Go-
ogle meet.

Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida  je tudi za leto 
2020 pripravila Barbara Karlin Inženiring RICK d.o.o.

Največji priliv finančnih sredstev na transakcijski račun 
Društva je iz naslova članarine in od prodaje storitev na 
domačem trgu. Čeprav smo v letu 2020 za izobraževanje 

tehnično opremo. Tako z merilci krvnega tlaka, pulznimi 
oksimetri in brez kontaktnimi merilci telesne temperature. 
Prav tako nas je ves čas spremljala skrb, kako postopati s 
strokovnimi vsebinami. Pred nami je bil informacijski izziv, 
ki smo ga z skupnimi močmi in sodelovanjem društvene-
ga informatika, v jesenskem času uspešno lotili ter uredili 
zakup spletne platforme Google meet za društveno upo-
rabo. Obvezne vsebine za podaljšanje licence, samo tako v 
zadnjem delu leta tudi izpeljali. Prav tako smo imeli preko 
omenjene strani E – sejo izvršnega odbora in spletno po-
delitev priznanj Srebrni znak in naziv častni član društva 
za leto 2020.

naših članov namenili 19.317,00  € je bilo zaradi izredne 
situacije – epidemije, porabljenih samo 40 % teh sredstev. 

Vodstvo Društva je ob koncu leta vsem članom omogočilo 
brezplačno strokovno E – izobraževanje s področja poklic-
ne etike in zakonodaje. 

Društvo je z nakupom in donacijo osnovnih pripomočkov, 
ki so bili potrebni za nemoteno delo v času epidemije (me-
rilci krvnega tlaka, pulznimi oksimetri, brez kontaktnimi 
merilci telesne temperature ter  ustreznimi  pralnimi ma-
skami) olajšalo delo v marsikateri zdravstveni  ustanovi  in 
socialno varstvenem zavodu. 

V primerjavi s preteklimi leti, v letu 2020 beležimo večji 
presežek prihodkov nad odhodki in sicer v vrednosti 48 
177,25 €.  Zato Nadzorni  odbor predlaga predsedstvu in  
Izvršnemu odboru,  da poveča znesek sredstev pri vezavi 
depozita.

Nadzorni odbor je redno spremljal delovanje Društva in 
izvajanje sklepov organov Društva. Članice Nadzornega 
odbora so pregledale finančno in materialno poslovanje 
za leto 2020 ter finančni načrt in program dela  Društva 
za leto 2021. Poslovanje je potekalo v skladu s statutom  
in ostalimi pravilniki Društva in predlaga članom Občnega 
zbora da ju potrdijo.

Zahvaljujemo se vodstvu Društva, da skrbno upravlja s fi-
nančnimi sredstvi, da se je lotilo informacijskega izziva in 
članom omogočilo spletna izobraževanje iz obveznih vse-
bin za podaljšanje licence. Vsa pohvala za vse aktivnosti 
in dogodke, ki so potekali kljub drugačnim razmeram in 
da Društvo še naprej deluje, uresničuje svoje cilje in pos-
lanstvo.
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Poročila za leto 2020

Poročilo komisije za dodeljevanje 
sredstev za leto 2020

Nina Trifoni

Komisija za dodeljevanje sredstev je v letu 2020 imela skli-
cano samo 1 korespondenčno sejo. Obravnavala je 6 vlog 
in vse so bile odobrene. Zaradi epidemiološke situacije je 
bila večina izobraževanj odpovedanih. Kasneje so bila izo-
braževanja preko spletne platforme in so bila večina brez 
kotizacij. 

Članice komisije so Maja Zevnik, Marta Smodiš, Tanja Podli-
pnik, Sabina Traven Pogačar in predsednica Nina Trifoni.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Korespodenčne seje 15 14 9 10 9 1
Odobrene vloge 65 53 52 79 83 6
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 pravilno izpolnjena in poslana do 15. v 
mesecu za naslednji mesec. Korespondenčne seje nače-
loma potekajo enkrat mesečno, odgovor prosilci dobijo 
po elektronski pošti.  

Prosilec, ki ima odobreno plačilo kotizacije mora ob 
prijavi na izobraževanje navesti, da je plačnik Dru-
štvo MSBZTG. Društvo po prejetju računa plača kotiza-
cijo. Pri elektronski prijavi na Zbornici - Zvezi je potreb-
no navesti Društvo MSBZTG kot plačnika kotizacije, če 
je vloga odobrena.

Finančno poročilo za leto 2020

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  
 (7.660,66 €)
- Organizacija, pogostitev na seminarjih in strokovnih  
 srečanj (2.405,46€)
- Stroški tiska in grafične obdelave (1.517,61€)
- Najemnina -  poslovni prostori (234,24 €)
- Donacije  (59,99€)

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 27.000 €. 
Še vedno bomo strmeli k cilju, da se vloga na našem varče-
valnem tekočem računu  vsako leto poveča.

Prihodki društva v letu 2020 so bili za 2.087,78 € višji kot 
leto poprej. Prihodki iz članarin v letu 2020 so znašali 
77.270,47 €, kar je za  7.341,95€  višje kot v letu 2019. Pri-
hodki od prodaje storitev na domačem trgu so bili za 4.600 
€ manjši kot leta 2019 in so znašali 10.320,00 € ( izvedba 
izobraževanja 17.12. 2020 brezplačno Etika in zakonodaja 
v zdravstvu) in prihodki od obresti  12,04 €. 

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2020:

Stanje na TRR:       + 50.902,66 evrov
Depozit:                  27.000,00 evrov
Stanje blagajne:        461,44 evrov 
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Poročilo komisije 
za prizanja 
za leto 2020

Vesna Zajc

V četrtek 19.11.2020 smo preko ZOOM aplikacije imele se-
stanek naše komisije. Prisotne smo bile štiri od petih članic 
(Marta Smodiš, Judita Slak, Dubravka Karadžić Šmitran in 
Vesna Zajc) Vsi predlogi so na naslov društva bili oddani 
pravočasno. Obravnavale smo sedem predlogov za srebr-
ni znak in en predlog za Častno članico Društva.

Izmed vseh predlogov smo izbrale štiri kandidatke, ki ima-
jo izpolnjene vse kriterije katere zahteva pravilnik o prizna-
njih DMSBZT Gorenjske.

Dobitnice priznanja SREBRNI ZNAK za leto 2020 so:

- Vlasta Tratnik

- Bojana Berguš

- Zorica Panič

- Tanja Pristavec

Na razpis za naziv Častni član društva smo prejeli eno 
prošnja katera izpolnjuje vse kriterije pravilnika o prizna-
njih DMSBZT Gorenjske zato je bila tudi izbrana.

Dobitnica priznanja ČASTNA ČLANICA DRUŠTVA za 
leto 2020 je: Ivanka Živič, VMS

Vsem dobitnicam iskreno čestitamo.
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Februar
E - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu:  
modul licenca 

E- Klinični večer: Sodobno zobozdravstvo

Marec
E - občni zbor s strokovnim izobraževanjem 

Literarni večer z go. Bronjo Žakelj: Perilo se pere na devetdeset

April

klinični večer v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin:  Oskrba starostnikov - 
sedanjost in vizija prihodnosti,

Športno tekaška delavnica ali nordijska hoja 

ustvarjalna delavnica v sodelovanju z Dvorom Jezeršek 

Maj

11. in 12. maj udeležba na simpoziju/kongresu in svečanosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu  
medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in 
babiške nege: modul licenca 

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
planinski pohod na Piz Boe 

Klinično popoldne: ZORA, DORA, SVIT

Oktober

planinski pohod po Napoleonovi poti v Italiji

strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v  
zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj 

Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom?

sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem

Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva

November ustvarjalna delavnica v sodelovanju z Dvorom Jezeršek

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 2021 bo organizirano: 

-  Tečaj tujega jezika glede na zanimanje udeležencev
-  8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra 
-  Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga
-  Tečaj country plesa

Program dela in cilji za leto 2021

Alenka Bijol

Program dela za leto 2021
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

SLAVNOSTNA PODELITEV
najvišjih priznanj društva, Srebrni znak in naslov Častni član Društva 
MSBZT Gorenjske v letu 2020

Alenka Bijol

Svečanost se v primerjavi s prejšnjimi leti, ni odvijala v 
gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. V tem letu smo žal 
podelitev priznanj in prenos čestitk izvedli preko video 
konference.

Najvišja priznanja v regiji nagrajujejo strokovni razvoj in 
dosežke na področju zdravstvene nege in oskrbe ter ba-
bištva. Krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov, ohranjanje in razvijanje 
profesionalnih in dobrih medsebojnih odnosov med sode-
lavci v negovalnem in zdravstvenem timu ter pripadnost 
poklicni skupini so samo del tega, kar jih odlikuje. 

Letošnji prejemniki priznanj Srebrni znak so: Bojana Ber-
guš, Zorica Panić, Tanja Pristavec, Vlasta Tratnik. Prejemni-
ca najvišjega priznanja, naslova Častni član društva v letu 
2020 je prejela Ivanka Živič.

Bojana Berguš, srebrni znak

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe 
Splošne bolnišnice Jesenice 

Bojana Berguš je Zdravstveno šolo zaključila leta 1995, 
leta 1996 pa je opravila še strokovni izpit in si pridobila 
izobrazbo zdravstveni tehnik. Takoj se je zaposlila v Splo-
šni bolnišnici Jesenice, na internem oddelku, kjer je 25 let 
kasneje še vedno zaposlena. Na internem oddelku je Bo-
jana ves čas nadpovprečno opravljala delovne zadolžitve, 
večkrat je napredovala. Ves ta čas aktivno sodeluje pri pre-
poznavnosti zdravstvene nege s tem, da mentorira novo 
zaposlene sodelavce, dijake in študente. Opravlja zdra-
vstveno vzgojno dejavnost pri internističnih pacientih, do 
pacientov je empatična, potrpežljiva in prijazna. Je timski 
človek, pripravljena za nudenje medsebojne pomoči, tako 
pacientom, kot zaposlenim, daje občutek zaželenosti, pri 
svojem delu je profesionalna in strokovna. S svojim zna-
njem in izkušnjami pripomore k strokovnem razvoju vsa-
kega zaposlenega na internem oddelku. Ima veliko željo 
po kontinuiranem izobraževanju in izpopolnjevanju, saj se 
redno udeležuje strokovnih izobraževanj znotraj in izven 
bolnišnice ter svojim sodelavcem pridobljena znanja tudi 
uspešno predaja naprej. Aktivno sodeluje na oddelčnih 
sestankih s konstruktivnimi predlogi, sodeluje pri večih ak-
tivnostih promocije zdravja v bolnišnici, prav tako zastopa 
bolnišnico na raznih srečanjih tudi izven bolnišnice. Zani-
ma jo tudi področje zagotavljanja zasebnosti, zato je tudi 
aktivna članica projektne skupine za zasebnost v Splošni 
bolnišnici Jesenice. Je prva, ki je pripravljena prevzeti 

nove zadolžitve in orati ledino na novih deloviščih, kar se 
je pokazalo ravno letos, ko je brez slabe volje pomagala 
vzpostaviti izolativni oddelek v marcu in sedaj v oktobru 
oddelek za paciente, ki so pozitivni na COVID 19. V vsakem 
okolju se dobro znajde, v novostih vidi izziv in k delovanju 
v novih okoljih zna pritegniti in motivirati svoje sodelavce. 
Ker je bila Bojana ves čas svojega dela na istem delovnem 
mestu, smo jo avgusta 2019 lahko premestili po 38. členu 
ZZDej-K, da lahko svoje delo še naprej strokovno in profe-
sionalno opravlja. Poleg izvajanja aktivnosti za prepoznav-
nost zdravstvene nege v bolnišnici je aktivna tudi zunaj 
nje. Skupaj z ekipo je predstavljala Splošno bolnišnico Je-
senice na teku gorenjskih bolnišnic, teku štirih mostov in 
Ljubljanskem maratonu. V prostem času je Bojana aktivna 
športnica in pravi vzor vsem zaposlenim. Želimo si, da Bo-
jana še naprej ostane naša sodelavka; s tem, da jo predla-
gamo za srebrni znak pa ji želimo pokazati, da cenimo njo 
in delo, ki ga vsakodnevno opravlja.
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Slavnostna podelitev

Zorica Panić, srebrni znak

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe 
Splošne bolnišnice Jesenice 

Zorica je svojo poklicno pot začela leta 1995, ko je z odliko 
opravila zaključni izpit za poklic zdravstvenega tehnika na 
Srednji šoli Jesenice. Istega leta se je zaposlila v Splošni bol-
nišnici Jesenice in po opravljenem strokovnem izpitu začela 
delati na kirurškem oddelku. Po porodniškem dopustu se je 
zaposlila v takratni enoti Centralne intenzivne terapije. Želja 
po nadgradnji znanja jo je leta 2004/2005 popeljala na Viso-
ko šolo zdravstvene nege Ljubljana, kjer je leta 2008 diplo-
mirala. Z željo po profesionalnem razvoju je leta 2010 prev-
zela vodenje  enote intenzivne terapije operativnih strok 
ter leta 2014 prevzela vodenje kirurške službe, kot glavna 
medicinska sestra. Istočasno je vpisala podiplomski študij 
na  Zdravstveni fakulteti - Univerzi v Ljubljani in je trenutno 
pred zaključkom magisterija. 

Zanimanje iz urgentnih kirurških stanj jo je popeljalo tudi 
na izobraževanje in s tem uspešno opravljenega tečaja Ad-
vanced Trauma Care for Nurses – tečaj dodatnih postopkov 
oskrbe hudo poškodovanih pacientov v Sloveniji in v sode-
lovanju z zdravniškim društvom ATLS (Advanced Trauma 
Life Support), sedaj izvaja tečaje tudi kot inštruktorica. 

Zorica se vključuje v mentorstvo, ki ga izvaja tako pri dijakih, 
kot študentih različnih šol, sodeluje pri uvajanju v delo novo 
zaposlenih sodelavcev ter je aktivna pri mentoriranju in pri 
predavanjih. Redno spremlja novosti na strokovnem podro-
čju, kar dokazuje s svojo prisotnostjo na strokovnih srečanjih 
kirurškega strokovnega področja, ki jih je bilo v zadnjih 10 
letih na desetine, aktivna je tudi kot predavateljica. Zorica 
je vključena v delo številnih projektnih skupin. Sodeluje pri 
izvedbi temeljnih postopkov oživljanja otrok in odraslih za 
zaposlene. Od leta 2010 je tudi članica bolnišničnega odbora 
za transfuzijo. Opravlja delo koordinatorja projektnega tima 
za vodenje in obravnavo pacientov z osrednjim venskim ka-
tetrom (OVK)  – izobraževanje zaposlenih, spremljanje smer-
nic in na dokazih podprtih novosti ter s tem  seznanjanje 
zaposlenih in delo koordinatorja projektnega tima za zdra-
vila.  Leta 2012 je opravila podiplomski tečaj iz bolnišnične 
higiene in pridobila specialno zanje s področja bolnišničnih 
okužb, leta 2016 je pridobila tudi specialno znanje koordi-
natorja zdravstvene obravnave. Zorica ima pridobljen naziv 
učiteljica veščin na fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, kjer 
sodeluje pri izobraževalnem procesu  študentov. Aktivno so-
deluje kot notranja presojevalka in izvaja strokovne nadzore. 
S svojim delom pripomore k večji prepoznavnosti zdravstve-
ne nege, saj vsakodnevno komunicira s svojci in koordinira 
zdravstveno obravnavo kirurškega oddelka. Sodeluje pri ak-
tivnostih ob svetovnem dnevu bolečnine. Zorica že vrsto let 
aktivno sodeluje v Društvu. Najprej kot članica izvršnega od-
bora, od leta 2013 pa kot podpredsednica za splošne zadeve. 

Je natančna, profesionalna, zanesljiva, empatična, prijazna 
in hkrati samozavestna ter strokovno usposobljena, izkuše-
na medicinska sestra, ki s svojim delom kakovostno in učin-
kovito izvaja zdravstveno nego in oskrbo. Zaradi njenega 
doprinosa je delo opravljeno profesionalno in dosledno.

Tanja Pristavec, srebrni znak

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe 
Splošne bolnišnice Jesenice

Tanja je svojo poklicno pot začela leta 1986, ko je z odli-
ko opravila zaključni izpit za poklic zdravstvenega tehni-
ka na Srednji šoli Slovenj Gradec. Po zaključku šolanja se 
je zaposlila kot tehnik zdravstvene nege v zdravstvenem 
domu Slovenj Gradec, leto kasneje pa v Splošni bolnišni-
ci Slovenj Gradec. Ljubezen jo je pripeljala na Gorenjsko, 
kjer se je najprej zaposlila na kirurškem oddelku, nato pa 
odšla po novo znanje v operacijski blok kot operacijska 
medicinska sestra - inštrumentarka. Leta 2010 je prevze-
la vodenje centralne sterilizacije, nato je od leta 2014 za 
4 leta opravljala službo pomočnice direktorja za področje 
zdravstvene nege in oskrbe. Leta 2018 je za eno leto odšla 
v Dom dr. Janka Benedika Radovljica kot namestnica di-
rektorja za področje ZNO in se proti koncu leta 2019 vrnila 
v Splošno bolnišnico Jesenice. Od takrat opravlja službo 
vodje centralne sterilizacije in vodje enote za obvladova-
nje bolnišničnih okužb. 

Šolanje za dipl. m. s. je leta 2006 opravila na Zdravstveni fa-
kulteti - Univerze v Ljubljani. Želja po novem znanju pa jo 
je pripeljala na Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, kjer 
je leta 2012 pridobila naziv magistrica zdravstvene nege. 

Poleg splošne izobrazbe je uspešno opravila tudi podi-
plomski tečaj iz bolnišnične higiene in pridobila specialno 
zanje iz tega področja, leta 2016 je pridobila tudi special-
no znanje koordinatorja zdravstvene obravnave. Tanja ima 
pridobljen naziv strokovna sodelavka na Fakulteti za zdra-
vstvo Angele Boškin. 

Tanja je glede na srčno predanost dejavnosti inštrumen-
tiranja in specialnosti iz sterilizacije, že od leta 2010 vklju-
čena v izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v sterilizaciji. V okviru sekcije je dejavna 
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v okviru programsko organizacijskih odborov strokovnih 
srečanj. Glede na večletne bogate izkušnje je aktivna tudi 
kot predavateljica in avtorica številnih strokovnih prispev-
kov. 

V bolnišnici je dejavna na področju uvajanja v delo novo 
zaposlenih sodelavcev ter je aktivna tudi pri mentorira-
nju študentom in dijakom in predavanjih. Vsem novo za-
poslenim pripravi aktivno predavanje in jih popelje skozi 
praktično delavnico preprečevanja in obvladovanja bol-
nišničnih okužb. Je članica številnih delovnih skupin. Ak-
tivno sodeluje kot notranja presojevalka in izvaja notranje 
strokovne nadzore.

V bolnišnici je aktivna v komisiji za obvladovanje bolniš-
ničnih okužb, prav tako je s strani Ministrstva za zdravje 
in Zbornice – Zveze aktivni koordinator na Gorenjskem za 
obvladovanje bolnišničnih okužb v socialno varstvenih za-
vodih. 

Tanja že vrsto let aktivno sodeluje v DMSBZT Gorenjske. 
Sprva je bila članica izvršnega odbora, od leta 2013 pa do 
leta 2017 pa je bila predsednica DMSBZT Gorenjske.   

Da ne omenjamo samo strokovnih vrlin iz službene pla-
ti, pri Tanji igrajo zelo pomembno vlogo tudi njeni špor-
tni dosežki. Je namreč članica Alpskega letalskega centra 
Lesce – Bled, je aktivna članica Atletskega društva Bled, 
je inštruktorica jadralnega letenja AK Lesce – Bled in tudi 
vodja letalske šole za jadralne pilote v AK Lesce Bled. Ne 
samo to, je tudi nosilka štirih svetovnih rekordov v jadral-
nem letenju. 

Lahko poletite z njo. Tisti, ki jo poznajo, vedo, da je Tanja 
srčna, topla, prijazna, čuteča, vendar natančna, profesio-
nalna, zanesljiva in empatična. Njena strokovnost veje na 
mnogih področjih, zato jo tudi odlikuje v tako osebnost, ki 
je za nas zaposlene v kolegiju službe zdravstvene nege in 
oskrbe ter prijatelje, nepogrešljiva.

Vlasta Tratnik, srebrni znak

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

Vlasta Tratnik se je rodila 16.6.1975. Otroška leta je prežive-
la na Bledu, danes pa živi v Žirovnici. Obiskovala je Srednjo 
šolo na Srednji zdravstveni šoli na Jesenicah. Po končani 
zdravstveni sredni šoli se je leta 1994 zaposlila na Univerzi-
tetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. 

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. 

Svojo profesionalno pot je začela na intenzivnem oddelku, 
kot zdravstveni tehnik v treh iZmenah. Skrbno razmišlja o 
izboljšavah in predlogih v okviru kakovostne in varne zdra-
vstvene oskrbe pacientov. 

Vlasta 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 
vzornico. S temi karakteristikami pridobiva visoko zaupa-
nje ljudi. Sodelavci pravijo, da deluje strogo, vendar, če 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

Odlikuje jo čut in empatija do bolnikov, svojcev in sodelav-
cev tudi v najtežjih trenutkih. Vlasta je izredno družabna, 
zato se rada udeležuje in tudi sama organizira družabne 
dogodke. Oddelčnih zabav si brez njene organizacije za-
posleni ne bi znali več predstavljati, ob tem vedno poskrbi 
za popolnost in dodatna presenečenja. Za vsakega sode-
lavca ve kaj si želi in tako v veliki meri ob rojstnih dnevih ali 
drugih priložnostih poskrbi za prijetna presenečenja. Na 
Vlasto smo kot na zaposleno medicinsko sestro v Kliniki 
Golnik iskreno ponosni.
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Slavnostna podelitev

Ivanka Živič, prejemnica naslova častne članice 
Društva MSBZT Gorenjske, v letu 2020

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

Ivanka Živič je obiskovala osnovno šolo v Bohinju. Zaradi 
odmaknjenosti kraja in povojnega pomanjkanja denarja, 
se je priložnost za nadaljnje šolanje pokazala šele po po-
tem, ko je družina dobila denar po očetu, ki je kot borec 
padel v 2. svetovni vojni. Vpisala se je v enoletno bolni-
čarsko šolo na Golniku in se leta 1961 v takratnem Zve-
znem inštitutu za tuberkulozo na Golniku tudi zaposlila. 
Po nekaj letih dela se ji je uresničila želja po nadaljnjem 
izobraževanju  ob delu in 1970. leta maturirala na Srednji 
šoli za zdravstvene delavce na Jesenicah. 1982. leta pa  je 
ob delu  zagovarjala  tudi diplomsko nalogo na Višji šoli za 
zdravstvene delavce v Ljubljani. Takrat je bila premeščena 
z Oddelka 100, kjer je delala kot srednja medicinska sestra, 
na Infekcijski oddelek 200, na dela in naloge VMS. S pri-
dobljenimi delovnimi izkušnjami je postala mentorica go-
jenkam sredne zdravstvene šole, pri izvajanju praktičnega 
pouka. Svoje znanje in izkušnje  je prenašala tudi mlajšim 
poklicnim kolegicam, ki so bile na začetku svoje poklicne 
poti. Njeno zdravstveno-vzgojno delo pa je bilo namenje-
no bolnikom in njihovim svojcem, ki so  v bolnišnici prido-
bivali znanje za pravilno uporabo kisika v domačem oko-
lju. Zaupano pa ji je bilo tudi pisanje seznama dežurstev  
VMS za oddelke celotne bolnišnice. V obdobju TOZD-ov je 
bila 2 mandata tudi delegatka Samoupravnih interesnih 
skupnosti v občini Kranj. VMS Ivanka Živič je ostala zvesta 
DMSBZT Gorenjske tudi po upokojitvi. Leta 2000 je posta-
la predsednica Sekcije upokojenih članov društva in bila 
gonilna sila sekcije cela 3 mandatna obdobja, ki so bila 
zaznamovana z neštetimi urami pisanja »na roko«. Ker ni 
uporabljala računalnika, je bilo za vabila in obvestila  čla-
nom sekcije potrebno odposlati nešteto pisem. Ves ta čas 
pa je upokojene člane društva zastopala tudi v IO društva. 
Zaradi želje pomagati drugim, je bila 10 let prostovoljka 
Društva slepih in slabovidnih v Kranju. Svoj prosti čas pa še 
vedno namenja programu Starejši za starejše, pri Društvu 
upokojencev Kokrica, kjer je tudi članica IO. Zaradi svoje 
strokovne izobrazbe pa je tam zadolžena tudi za preven-
tivne preglede krvnega sladkorja, holesterola in pritiska. 
»Zelo rada sem hodila v službo. Dobro sem se razumela z 
bolniki in sodelavkami. Vedno smo se bile med seboj prip-
ravljene pomagati in si stati ob strani.« Takšni so Ivankini 
spomini na službo, ki se je zaključila pred 26-timi leti. Toda 
glede na aktivno delovanje v krogu DMSBZT Gorenjske po 
upokojitvi, je Ivanka ostala MS, z vsem občutkom za sočlo-
veka, ki je gotovo prispeval tudi k njeni odločitvi pri izbiri 
poklica. 

V imenu IO DMSBZT Gorenjske se Ivanki Živič zahvaljuje-
mo za dolgoletni trud na področju zdravstvene nege, dela 
v društvu in za vsa prizadevanja tudi na drugih področjih 
življenja, ki so prispevala k prepoznavnosti našega poklica 
in njegove pomembnosti. 

S svojim znanjem in trudom so omenjeni pomembno 
prispevali h kakovosti v zdravstveni negi ter tako so-
oblikovali zgodovino Društva. Lahko rečemo, da smo 
ponosni na prehojeno pot, saj s svojimi dejanji potrju-
jemo poslanstvo, ki ga opravljamo.
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Strokovno srečanje in občni zbor  
DMSBZT Gorenjske 
Poskrbimo za zdravje doma in v službi

Mateja Bahun

Sredi marca letošnjega leta bi moralo 
potekati strokovno srečanje  z naslo-
vom Poskrbimo za zdravje doma in 
v službi, pa nam jo je zagodla Coro-
na, kajti dogodek je kljub vsej vloženi 
organizaciji moral biti prestavljen na 
kasnejši čas. Pa nam je 15. septembra 
2020 le uspelo izpeljati dogodek še v 
živo, ampak zaradi Covid-19 situacije, 
ravno komaj še. Držali smo se vseh 
priporočil, sedeli daleč vsak sebi, z 
maskami na obrazu, druženje pa zelo 
omejili. 

Vsebine so se idealno skladale s temi 
turbulentnimi in izzivov polnimi časi 
v katerih se nahajamo, kajti rdeča 
nit je bila skrb zase. Poslušali smo 
odlična predavanja, najprej izr. prof. 
dr. Leje Dolenc Grošelj z Inštituta za 
klinično nevrofiziologijo, UKC Lju-
bljana. Osvetlila nam je posledice 
pomanjkanja oz. motenj spanja, ki 
so precej resnejše kot se verjetno za-
vedamo. Kratkoročno pomanjkanje 
spanja povzroča pomanjkanje ener-
gije, zmanjša se pozornost in oslabi 
pomnjenje, slabša je naša delovna 
učinkovitost in odzivnost. Dolgotraj-
ne posledice pomanjkanja spanja pa 
se povezujejo z zmanjšano imunsko 
odpornostjo, nekaterimi kroničnimi 
boleznimi, celo nekaterimi vrstami ra-
kavih obolenj. Zaposleni v zdravstveni 
negi oz. zdravstvu se morajo zavedati 
posledic nočnega oziroma izmen-
skega dela in poskrbeti za čim boljše 
pogoje za dovolj dolgo in nemoteno 
spanje oz. ob motnjah spanja poiskati 
pomoč in ustrezno zdravljenje.

Naslednje predavanje o ergonomiji 
in varnem delovnem okolju nam je 
predstavil doc. dr. David Ravnik iz Fa-
kultete za vede o zdravju. Poklic me-
dicinske sestre sodi med 10 poklicev 
z največ izgubljenimi dnevi zaradi 
mišično-skeletnih težav, zato je pot-

Udeleženi strokovnega srečanja in občnega zbora DMSBZT Gorenjske 2020 

Udeleženke strokovnega srečanja in občnega zbora DMSBZT Gorenjske 2020 

rebno ozaveščanje o preprečevanju 
le teh. Glavne ugotovitve, ki jih je 
navedel, so preučitev delovnih pro-
cesov, predvsem povezanih s preme-
ščanjem in dviganjem, dostopnost in 
pa uporaba ergonomskih pripomoč-
kov, preventivno kurativni programi, 
izobraževanje ter skrb za fizično prip-

ravljenost zaposlenih. Udeleženci 
smo lahko presodili kje so naše šibke 
točke v izvajanju intervencij oz., kate-
ra priporočila bi lahko uvedli v svoje 
delovne sredine.

Tretje predavanje z naslovom Vloga 
medicinske sestre pri obravnavi rev-
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Dogodki

Udelženci strokovnega srečanja s predavateljico izr. prof. dr. Lejo Dolenc Grošelj 

Country plesna skupina

Nagovor predsednice DMSBZT Gorenjske

Alenka Bijol in Monika Ažman

Registracija udeležencev

matičnega pacienta nam je približala 
Milena Pavić Nikolić, mag. zdr. nege. 
Poudarila je vlogo medicinske sestre 
pri celi paleti revmatoloških bolezni, 
kjer je velik poudarek na zdravstveno 
vzgojnem delovanju. Pacienti se soo-
čajo z telesnimi omejitvami, ki vpliva-
jo na vsakodnevno življenje, tu pa je 
vloga medicinske sestre, ki jih izobra-
žuje, spremlja in spodbuja, izrednega 
pomena.

Po zaključku strokovnega dela smo čla-
ni Društva imeli še uspešen občni zbor, 
ki smo ga zaključili z upanjem, da vsi 
ostanemo zdravi in da nam bo epide-
miološka situacija čimprej omogočala 
čimbolj normalno družbeno življenje.
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Strokovno srečanje 
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Jana Lavtižar

Kakovost in varnost v zdravstvu

Tokrat je strokovno srečanje potekalo na varni razdalji in še 
vedno kakovostno. V torek, 20. oktobra se za spremembo 
nismo zbrali na Bledu, ampak on-line. Torej preko aplika-
cije Google Meet. Uvodni pozdrav predsednice društva 
Alenke Bijol je naznanil začetek strokovnega srečanja. Prvo 
predavanje, Kakovost in varnost v zdravstvu  je pripravila 
Tina Ahačič, dr. med. Poudarila je, kako zelo je pomemb-
na uspešnost, pravočasnost, učinkovitost ter enakost v 
zdravstvu. Prav tako je pomembno, da smo osredotoče-
ni na paciente in da merimo svoje rezultate ter sprem-
ljamo odstopanja pri svojem delu. Vodenje kakovosti, je 
predstavila Sandra Jerebic dipl. m. s., univ. dipl. soc., QM. 
Za začetek je predstavila splošna dejstva in definicije o vo-
denju kakovosti, o akreditaciji zdravstvenih zavodov, ISO 
9001:2015, ISO 9001 standardih. Da smo malo pretegnili 
noge in odmaknili oči od ekranov smo nadaljevali po od-
moru z Mojco Strgar Ravnik, mag. zdr. nege. V predavanju 
Kultura varnosti in analiza napak je predstavila napake, 
vzročno posledične konference/analize in varnostne vizi-
te ter razgovore o varnosti. Predstavila je, kako nastanejo 
napake, kako jih reševati, pet mitov o napakah in navedla 
posamezne primere. Za tem je sledilo moje predavanje, 
Jane Lavtižar, mag. zdr. nege, z naslovom Okužbe poveza-
ne z zdravstvom: Ukrepi za preprečevanje prenosa okužb 
v katerem so bili predstavljeni ukrepi za preprečevanje in 

obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom. Seveda se je 
tematika zelo povezovala s trenutno situacijo v zdravstvu. 
Načini prenosa virusa SARS CoV-2 in tudi znake, ki se po-
javijo o okužbi. Poudarili smo ukrepe za preprečevanje 
prenosa in si pogledali uporabo osebne varovalne opre-
me. Seveda pa je še vedno eden najcenejših, najbolj eno-
stavnih, dostopnih ukrepov higiena rok, s poudarkom na 
razkuževanju rok. Da smo dopoldan zaključili kakovostno 
torej pravočasno je to naredila Sandra Jerebic dipl.m.s., 
univ.dipl.soc., QM s predstavitvijo primerov v predavanju 
Obvladovanje neljubih dogodkov v zdravstvu- odkloni.

Vsako srečanje je izziv, letošnje pa še posebej z uporabo 
sodobne tehnologije. Zmogli smo tudi to in uvedli spre-
membe, mogoče pa tudi izboljšali proces izobraževanja.

Klinično popoldne 
Preventivni programi za odrasle v času epidemije  
COVID – 19

Zala Marn

Pomladanski klinični večer DMBZT 
Gorenjske smo 11. maja namenili pre-
ventivnim programom za odrasle v 
času epidemije COVID-19. Preventiv-
ni programi so bili v času epidemije 
v večini zaustavljeni, tekom poletja 
2020 pa so potekali pod predpisanimi 
navodili za izvajanje NIJZ. Večina izva-
jalcev, ki deluje na področju preventi-
ve je bila v veliki meri premeščena na 

druga delovišča, saj je primanjkovalo 
kadra praktično na vseh ravneh zdra-
vstvenega varstva. 

Prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. 
javnega zdravja in Zala Marn, dipl. 
m. s. sta zaposleni na NIJZ, območna 
enota Kranj. Predstavili sta vzpostav-
ljene preventivne dejavnosti na pri-
marni ravni zdravstvenega varstva, 

torej ustanovitev zdravstveno-vzgoj-
nih centrov (ZVC), referenčnih ambu-
lant in programa kroničnih nenalez-
ljivih bolezni. Kasneje predstavi tudi 
preobrazbo programa v Program za 
krepitev zdravja in delo nadgrajenih 
ZVC, Centrov za krepitev zdravja, ter 
preimenovanje referenčnih ambu-
lant v ambulante družinske medicine 
(ADM). Sama sem predstavila stanje 
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na Gorenjskem in delo izvajalcev v 
času epidemije. Navedla sem tudi ne-
kaj podatkov iz raziskave PANDA, kjer 
je bilo razbrati, da se je življenjski slog 
Slovencev poslabšal. 

Marta Ropret, dr. med., spec. splošne 
medicine je zaposlena v ZD Radovlji-
ca. Deluje v ambulanti splošne medi-
cine v Kropi. V svoje delu se vključuje 
tudi v vlogo regijskega odgovornega 
zdravnika, ki skrbi predvsem za pro-
mocijo kronični nenalezljivih bolezni 
tako v ambulanti kot tudi v lokalni 
skupnosti. Ropretova nam predstavi 
predvsem delo v ambulanti splošne 
medicine ter sodelovanje le te z ADM 
in ZVC Radovljica. Navedla je tudi ne-
kaj zanimivih podatkov, ki jih je izsle-
dila v času dela v ambulanti tekom 
epidemije. Navaja poslabšanja stanj 
na področju duševnega zdravja, slad-
korne bolezni in srčno žilnih obolenj. 

Gregor Robič, dipl. zn., vodja ZVC Bled 
in vodja zdravstvene nege ZD Bled, 
nam predstavi vidik izvajalca v ZVC. 
Predstavi nam delo dipl. m. s. v ZVC 
in njegove pomisleke. Delo preventiv-
ne dipl. m. s.  je slabo sistematizirano, 
kljub temu, da je širina znanja za to 
področje zelo velika. Dipl. m. s. v ZVC 
Bled so bile v celoti premeščene na 
druga delovišča. Tudi sedaj še vedno 

delajo na drugih deloviščih. Skrbi ga 
delo preventive v prihodnje, saj pri-
manjkuje zdravstvenega kadra. Kljub 
vsemu zaključi s pozitivno mislijo: »pre-
ventivne medicinske sestre ste carke!«.  

Jana Lavtižar, mag. zdr. neg., vodja 
Centra za krepitev (CKZ) Kranj nam je 
sporočila že veliko s svojim naslovom 
predstavitve: »Zaustavljena preven-
tiva?! Ni problema – aktivnosti CKZ 
Kranj«. Delo CKZ Kranj v času epide-
mije predstavi v prispodobi potaplja-
jočega se Titanika. Izvajalci CKZ Kranj 
so bili v veliki meri prerazporejeni na 
druga delovišča, tudi fizioterapevti, 
kineziologi, dietetiki ter psihologi. 
Navaja veliko potrebo po preventivi 
tako med odraslimi kot med otro-
ci. Izpostavi problematiko nošenja 
mask, shranjevanje le te in umivanje 
ter razkuževanje rok. Meni, da bi na 
tem področju dipl. m. s. iz preventiv-
ne dejavnosti lahko naredile veliko. 

Barbara Bukovnik, vodja ADM v ZD 
Kranj in dipl. m. s. v ADM nam je 
predstavila pomembnost timskega 
dela, tako z zdravnikom kot tudi z iz-
vajalci v CKZ Kranj. Poudarila je tudi 
pomen izmenjave praks dela v ADM 
med kolegicami v timu. Tako kot vsi 
ostali, se je v času epidemije tudi Bu-
kovnikova in njen tim soočil z izzivi 
epidemije. 

Klinični večer smo zaključili v pozitiv-
nem duhu in lahko rečemo, da nas je 
vseh 206 udeležencev odšlo z novimi 
izkušnjami in znanji v nov dan.

Dogodki

V DMSBZT Gorenjske smo 12. 2. 2021 
organizirali klinični večer na  temo 
Sodobno zobozdravstvo. Srečanje je 
potekalo preko spleta. Povabili smo 
tri odlične strokovnjake, ki so se z ve-
seljem odzvali našemu vabilu.

Ustno zdravje je izjemnega pomena za 
dobro duševno in telesno počutje. Vpli-
va na samozavest človeka. Skrb za zobe 
in obzobna tkiva preprečuje nastanek 
bolečine zoba, ki je ena najhujših, kar jih 
lahko izkusimo. Vsi si  želimo lepe, bele 
zobe in čudovit nasmeh. Brezzobost 
pomeni slabšo kvaliteto življenja.

Klinično popoldne 
Sodobno zobozdravstvo

Sanda Šifkovič

PARODONTALNE BOLEZNI:  
VZROKI IN ZDRAVLJENJE  
Žvokelj igličar Mateja dr. dent. med., 
specialistka parodontologije

Parodontalna bolezen je kronična 
vnetna bolezen obzobnih tkiv. Dokler 
je vneta samo dlesen, to imenujemo 
gingivitis. Ko se vnetje razširi na druga 
obzobna tkiva, pa je to parodontitis . 
Če je vnetje prisotno dalj časa, to vodi 
v izpad zoba. Parodontalna bolezen je 
zelo razširjena. V Sloveniji jo ima več 
kot 90% odraslih. Vzrok za parodon-
titis je nalaganje zobnih oblog. Oblo-

ge so sestavljene iz ostankov hrane 
in bakterij. Če oblog ne odstranimo, 
se spremenijo v zobni kamen. Le- ta 
povzroči vnetje dlesni in propad ob-
zobnih tkiv.

Znaki parodontalne bolezni so krva-
venje dlesni, rdeče, zatečene dlesni, 
slab zadah in slab okus, nastanek 
špranj med zobmi, … Parodontalno 
bolezen zdravijo parodontologi. S pa-
rodontalnimi meritvami ocenijo sta-
nje zob in obzobnih tkiv. Parodontitis 
se zdravi s čiščenjem zobnega kamna 
in luščenjem in glajenjem korenin. 
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Če to ne zadošča, opravijo reženjsko 
operacijo. Po opravljenem zdravljenju 
je nujno vzdrževanje stanja  in odlična 
ustna higiena. 

ALI JE AMALGAM ŠKODLJIV?  
Mirjam Kovačič, dr. dent. med

V zobozdravstvenih ordinacijah se 
najbolj pogosto delajo dve vrsti za-
livk, amalgamske (srebrne) in kompo-
zitne (bele). O živem srebru in amal-
gamskih zalivkah se v zadnjem času 
veliko piše. Amalgam je material, ki se 
uporablja že več kot 150 let. Je zmes 
živega srebra (50%) in drugih kovin 
(50% srebro, baker, cink). Slabost je 
neestetski videz, prednost pa dobro 
tesnjenje zalivke.

Kompoziti so materiali, ki si izdelani iz 
umetnih mas. So barvno prilagodljivi 
in estetski. Slabost je krčenje mate-
riala pri strjevanju, posledično lahko 
taka zalivka slabše tesni. So tehnično 
veliko bolj zahtevne kot amalgamske 
zalivke. Tudi zobje so po izdelavi kom-
pozitne zalivke dalj časa občutljivi. 
Znano je, da zasebni zobozdravniki 
izdelujejo večinoma bele zalivke. V 
javnem zobozdravstvu pa se izdeluje 
še veliko amalgamskih zalivk. Iz amal-
gamskih zalivk se res sprošča živo 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske je skupaj s Fakulteto za zdravstvo Angele 
Boškin pripravilo Klinično popoldne, ki je potekalo 17. 
aprila, 2021. 

Začetki dogodka segajo v leto 2013, ko je na pobudo tak-
rat še Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice prišlo do 
sodelovanja z Društvom medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Gorenjske. Študenti so bili povabljeni k 
predstavitvi diplomskih del glede na tematiko dogodka. 
Dogodki so na samem začetku potekali v prostorih Zdra-
vstvenega doma Radovljica. V letu 2018 se je dogodek za-
radi večjega zanimanja slušateljev preselil v predavalnico 
Psihiatrične bolnišnice Begunje, kjer je bilo poleg predsta-
vitev diplomskih del na tematiko duševnega zdravja izve-
deno tudi predavanje na to temo. V istem letu je klinično 

srebro. Sprošča se elementarno živo 
srebro v hlapih. Takoj ga z dihanjem 
izločimo 75-85%. Ostalo pa z bla-
tom in urinom. Veliko bolj je nevarno 
živo srebro, ki ga zaužijemo s hrano. 
Največ živega srebra se sprošča pri 
odstranjevanju amalgamskih zalivk. 
Smiselno je, da se pri menjavi poško-
dovane amalgamske zalivke naredi 
kompozitna oz. bela. Slovenija je s 1. 
7. 2018 umaknila izdelavo amalgam-
skih zalivk za nosečnice, otroke do 15 
let in doječe matere. Do leta 2030 se 
bo amalgam postopoma opustil.

POL STOLETJA DENTALNE  
IMPLANTOLOGIJE 
Matija Gorjanc dr. med., dr. dent. med., 
specialist  
maksilofacialne kirurgije

Implantat ali zobni vsadek je nado-
mestek zobne korenine. Zobni vsad-
ki skoraj ne povzročajo alergij in so 
prijazni našemu telesu. Uspešnost pri 
vgradnji implantata je 95%. Postopek 
se začne z osnovnim pregledom. Ki-
rurg pogleda ustno votlino, rentgen-
ski posnetek in na podlagi podatkov 
oceni, ali ste primerni za vstavitev 
implantata. Poseg se opravi v lokalni 
anesteziji. Implantati so kovinski iz 

titana ali keramični iz cirkona. Z im-
plantati lahko nadomestimo posa-
mezen zob, večje število zob ali pa 
rešujemo brezzobo čeljust. Prednost 
implantatov je, da ni potrebno brusiti 
sosednjih zob. Spodnje proteze, ki so 
podprte z implantati so bolj stabilne 
od klasičnih protez. So bolj udobne 
in s tem izboljšajo kvaliteto življenja.

Higienske navade so najbolj po-
membne, da se izognemo težavam 
v ustni votlini. Čiščenje zob 2x/dan, 
uporaba zobne nitke, medzobne 
ščetke in ustne vode je najboljše 
zagotovilo, da bomo ohranili zobe 
zdrave in se izognili bolečini in dol-
gem čakanju pred vrati dežurnega 
zobozdravnika.

Kar se je pred letom dni zdelo skoraj 
nemogoče in neprijazno, je danes 
realno. Seminar preko spleta ima do-
ločene prednosti. Iz kavča se lahko 
izobražujemo, pa še časa s prevozom  
porabimo manj. To potrjujeta 102 
udeleženca. Po opravljeni anketi na 
koncu, smo dobili odlične povratne 
informacije. Res smo preživeli zani-
miv in poučen večer.

Klinično popoldne 
Oskrba starejših – sedanjost in vizija prihodnosti

Marta Smodiš

popoldne potekalo še na temo Komunikacijskih izzivov 
v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji 
zdravstvenega varstva. Dogodek se je zaradi večjega šte-
vila prijavljenih izvedel v Hotelu Astoria na Bledu. V letoš-
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Srednja šola Jesenice v sodelovanju  
z simulacijskim centrom ZD Ljubljana
Mateja Petrovčič

Z dijaki 3. letnika zdravstvene usme-
ritve na Srednji šoli Jesenice smo v 
sredo,7.10.2020, izvedli prav posebno 
obliko izobraževanja. Dijaki so dobi-
li edinstveno priložnost za izvedbo 
vaje TPO pri mimoidočem pacientu 
v mobilni učilnici.  Pri izvajanju zdra-
vstvenih storitev so jih pod budnim 
očesom spremljali strokovno usposo-
bljeni inštruktorji za temeljne postop-
ke oživljanja. Razlago so dijaki spre-
mljali nadvse zavzeto in pridobivali 
dragoceno znanje strokovnih delav-
cev. Dodatno izobraževanje in uspo-
sabljanje je potekalo brez težav, kar 

njem letu je dogodek potekal online. 

Tema dogodka je bila Oskrba starejših – sedanjost in vizija 
prihodnosti. Diplomantka Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Antoneta Demaj, dipl. m. s. je predstavila diplom-
sko delo z naslovom Preventivni ukrepi pri preprečevanju 
padcev starejših v domačem okolju, ki ga je pripravila pod 
mentorstvom mag. Jožice Ramšak Pajk, viš. pred. Predsta-
vljena je bila statistika na tem področju, vzroki za padce ter 
ukrepi za preprečevanje padcev. Diplomantka je predsta-
vila tudi zloženko, ki je nastala v okviru diplomskega dela 
z naslovom »Preventivni ukrepi pri preprečevanju padcev 
starejših«.  

Karmen Janša, dr. med. je predstavila prispevek z naslovom 
Starejša populacija v številkah, kjer smo si lahko pogledali 
zanimive statistične podatke, ki kažejo, da je Slovenija po 
številu starejših od 65 let trenutno v evropskem povprečju. 
Avtorica navaja, da je Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) med prioritetna področja javnega zdravja pri starej-
ših uvrstila: obvladovanje krhkosti, preventivo padcev, ob-
vladovanje demence, obvladovanje urinske inkontinence 
in pomen dobrega ustnega zdravja. Ga. Biserka Marolt 
Meden, univ. dipl. soc., predsednica Društva Srebrna nit – 
Združenja za starost, je predstavila temo z naslovom Sta-
rejši – potrebe, obljube, stanje in nujni ukrepi socialne in 
zdravstvene politike. Izhodišča predavanja so bile pravice, 
ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije, kot je Pravica 
do osebnega dostojanstva in varnosti ter Pravica do soci-
alne varnosti. Predstavila je več dokumentov od resolucij 
do strategij, sporazumov povezanih dolgotrajno oskrbo 
starejših in dostojno starostjo. Prikazala je izvajanje aktiv-
nosti, ki potekajo na tem področju, ki jih izvaja društvo in 

spremembe, ki še čakajo na izvedbo, kot je tudi Zakon o 
dolgotrajni oskrbi. Ob zaključku predavanja je podala mi-
sel, ki se glasi: »Starejši moramo imeti možnost večje izbire 
na vseh področjih: sociala, zdravstvo, bivanje, umiranje…. 
Nihče naj ne odloča o nas mimo nas!«. 

Ga. Darinka Klemenc je v predavanju predstavila temo z 
naslovom Starejši – ranljiva skupina, pogledi skozi priz-
mo zdravstvene nege – etični vidik. Poudarek predavanja 
je bil v etičnih vprašanjih in stereotipih o starejših (tudi v 
zdravstvu), v poudarjanje negativnih značilnosti starejših, 
neperspektivnosti (epidemija!), upoštevanje kronološke 
starosti (zdravstvena obravnava, prisilno upokojevanje, ši-
kaniranje na delovnem mestu, v trgovini, banki, v javnem 
prevozu, celo v družini, nasilje v družini, revščina in njene 
posledice, negotovost, omejevanje gibanja, druženja…). 
Predstavila je tudi najpomembnejša načela Kodeksa etike 
v zdravstveni negi in oskrbi ter izzive starajoče se družbe.

Sledila je zanimiva razprava. Na srečanje je bilo prijavljenih 
preko 180 udeležencev.

pomeni, da jih na zdravstveni smeri 
dobro pripravimo na opravljanje bo-
dočega poklica. Izobraževanje je po-
tekalo tako, da so bili dijaki razdeljeni 
v manjše skupine. S takšno delitvijo 
smo zagotovili varnost udeležen-
cev zaradi aktualnih razmer in hkrati 
omogočili bolj učinkovito delo znot-
raj skupin. Inštruktorji so svojo mobil-
no enoto pripeljali iz Simulacijskega 
(SIM) centra Zdravstvenega doma 
Ljubljana (ZDL). Gre za prvi simulacij-
ski učni center na primarnem nivoju 
v Sloveniji, ki zagotavlja izvajanje 
naprednih simulacij z najsodobnejšo 
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Resnica ali izziv korone
Jana Lavtižar

Bliža se mesec marec, ko bo minilo leto dni, ko je korona 
na glavo postavila celo Gorenjsko, celo Slovenijo, pravza-
prav cel svet. Epidemija je z ukrepi omejila naše navade in 
gibanje. Stisk roke, ki nam je toliko pomenil, objem, poljub 
vsemu temu, smo se kar naenkrat morali odpovedati. Z be-
sedami: potrpimo kak mesec pa bo bolje, smo se podali na 
pot za katero nismo vedeli, da bo trajala in trajala in, da se 
bodo na tej poti stvari zaostrovale do konca. Z zaostrova-
njem pa smo zdravstveni delavci dobili nove naloge. Med-
tem pa se je v javnosti ves čas pojavljalo eno in isto, da 
korone ni in, da gre vse skupaj za zaroto.

V prvem valu smo se na gorenjskem dobro obvarovali ko-
rone. Primarno zdravstveno varstvo je organiziralo kovid 
ambulante, socialno varstveni zavodi so pripravljali rdeče 
in sive cone, bolnišnice organizirale kovid oddelke. Prip-
ravljali smo se na nove izzive in se hkrati potiho veselili po-
letja, oddiha, počitnic z našimi najdražjimi. Čas dopustov 
je za nas zdravstvene delavce hitro minil, saj smo se kljub 
dopustom morali pripravljati na drugi val korone. Torej še 
en val zarote je bil pričakovan. Topli meseci so prehitro 
minili, delo v korona ambulanti, pa je potekalo tudi preko 
poletja. Novo delovišče z obstoječim kadrom. Zaposleni v 
zdravstvu smo si komaj malo oddahnili, ko se nam je po 
dobrem mesecu jeseni, že približeval drugi val korone. So-
cialno varstveni zavodi na gorenjskem so dobili skupino 
koordinatorjev, ki jim je pomagala pripraviti prostore za 
rdečo in sivo cono. Vsi SVZ so imeli organizirana izobraže-
vanja s področja preprečevanja in obvladovanja okužb ter 
o uporabi osebne varovalne opreme (OVO). Na delavnicah 
so se vsi zaposleni oblačili v OVO in se tako pripravili na 

DSO Jesenice

Maske DSO Jesenice

opremo v zdravstvu. Cilj usposabljanj 
je izboljšati varnost pacientov, pove-
čati znanje, kompetence, učinkovitost 
in usposobljenost strokovnjakov ter 
laikov v določenih življenjsko ogro-
ženih situacijah. Dijaki so tako prido-
bivali dodatno znanje in izkušnje pod 
sloganom »Izgubi strah, pridobi znanje 
in reši življenje!« Projekt je v sodelova-
nju s šolskim skladom sofinancirala 
občina Jesenice. 

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, 
ker so našim dijakom omogočili edin-
stveno izkušnjo, s katero so obogatili 
dosedanje znanje. Upamo, da jih bo 
nova izkušnja obogatila in da bodo 
znali pristopiti v okoliščinah, kjer je 
potrebno rešiti življenje. 
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čas, ko se okužbe pojavile v njihovi ustanovi. V SVZ, sem 
kot koordinator, preigravala scenarije, kako bi bilo najbo-
lje vzpostaviti čiste nečiste poti, kako bodo zaposleni imeli 
vse kar potrebujejo, kako bomo omejili prenose okužb, 
kako bodo zagotovili kader, ko ga ne bo, ... Izzivi korone 
so se vrstili iz dneva v dan. Resnica pa je bila, da ni bilo 
videti rešitve. OZG je organiziral korona ambulante, mes-
ta za odvzem PCR brisov, triažo na vseh vhodih. Vstop v 
zdravstvene domove je potekal preko triaže zdravstvene-
ga osebja.  Bolnišnica je pripravila kovid oddelek, kjer so 
skrbeli za prve kovid pozitivne paciente, prav tako Klinika 
kjer je bilo pozitivnih pacientov največ.

Bolj smo se bližali zimskemu obdobju več izzivov nam je 
prihajalo naproti. Že tako malo kadra je moralo opravljati 
še dodatno delo. Pa ne da bi tarnali, da ne zmoremo. Opra-
vili smo tudi dodatne  ure v službi samo, da smo izvedli vse 
aktivnosti, ki so nam jih nalagali novi izzivi. SVZ so se sočili 
s prvimi primeri korone in koordinatorji smo imeli polne 
roke dela. Dnevno smo se slišali po telefonu, obiskovali 
zavode in skušali svetovati, pomagati po svojih najboljših 
močeh. Primeri pozitivnih covid stanovalcev so se vrstili in 
skupaj smo obvladovali, da ni prešlo v neobvladljivo situa-
cijo. Posamezni zavodi so potrebovali še dodatne zunanje 
lokacije za namestitev stanovalcev v rdeče cone in tudi za 
te nam je uspelo poskrbeti. 

Dogodki

CUDV Matevža Langusa

Zaposlene patronažne službe zasebnice Kranj

Primarno zdravstveno varstvo pa je dnevno povečevalo 
število odvzetih brisov in žal se je povečevalo tudi števi-
lo pozitivnih primerov. Epidemija nas je že drugič zaprla s 
svoje domove, policijska ura omejila izhod po 21.00 uri in 
vse trgovine so morale zapreti svoja vrata. Javni prevoz je 
obstal in tudi tisti, ki so še hodili v službo so kar naenkrat 
imeli pred seboj novi izziv, kako priti v službo. 

Bolnišnične postelje so postajale covid postelje in tudi bol-
nišnica se ni mogla več izogniti covid pozitivnim pacien-
tom. Rdeče in sive cone so postale del našega vsakdana in 
prav tako PCR brisi. 

Komaj smo uspeli obvladati to kaotično stanje polnih od-
delkov v bolnišnici, okuženih v SVZ in prepolnih kovid am-
bulant na primarnem nivoju, že so prihajali novi izzivi.  Res-
nica božično novoletnega časa je bila, da se lahko v pičlih 
dveh najbolj prazničnih dneh , družimo z družinskimi člani 
in se končno srečamo po vseh teh mesecih omejevanja sti-
kov. Žal je bila v ponovoletnem času nova resnica ta, da se 
je stanje okužb povečalo in je postalo težko obvladljivo. 
Obljuba, da se otroci vrnejo v šole se ni izpolnila v prvem 
tednu, ampak je morala še malo počakati. Prvi po-novo-
letni teden pa je nam zdravstvenim delavcem in strokov-
nim sodelavcem prinesel nove izzive, hitre teste. Testiranje 
s hitrimi testi za občane. Primarno zdravstveno varstvo je 
moralo čez noč poskrbeti za množična testiranja z že ob-
stoječim kadrom, ki je izvajal že mnogo drugih s kovidom 
povezanih aktivnosti. Pa smo se tudi tokrat organizirali in 
pričeli z izvajanjem testiranja. Eni v zdravstvenih domovih, 
drugi v občinskih prostorih. Pa smo se spraševali, le kdo bi 
se želel testirati. Pa so se in to tako množično, da smo vsak 
dan morali kakšnega zavrniti, ker smo vedno opravljali 
delo preko predpisanega delovnega časa. Da nam še ne bi 
zmanjkalo izzivov smo dobili hitro še enega. Testirati uči-
telje osnovnih šol in vzgojitelje vrtcev, pa seveda še teh-
nično osebje, ki bo prav tako prišlo v šolo. Le kaj nas bo še 
lahko presenetilo smo se spraševali. Nov izziv, ki je potrkal 
na naše zdravstvene ustanove, je bilo cepljenje. Najprej 
je bilo potrebno cepiti zaposlene v zdravstvenih ustano-
vah in SVZ. Velik izziv spet za skromne ekipe primarnega 
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Patronažna MS Kranj

Timski pozdrav iz dr. Janka Benedika

Termometer, Alenka Terbovc, DSO 
Radovljica

Vesna Kleindienst, maske patronažni tim Kranj

varstva. Cepljeni so bili zaposleni in 
stanovalci v SVZ, s prvo in nato še z 
drugo dozo. Pa novi izziv, zbrati pri-
jave za cepljenje najstarejših in še en 
izziv, te najstarejše cepiti enkrat in še 
drugič. Torej ekipa, ki je morala preki-
niti svoje delo na primarnem nivoju 
zdaj cepi, testira, izvaja covid ambu-
lante, izvaja triažo na vhodih in skrbi 
za PCR testiranje. V tem času se je šte-
vilo okuženih počasi začelo zmanjše-
vati, cepljenje je opravilo svoje delo, 
SVZ obvladujejo svoja okolja, bolni-
šnice pa prav tako. Medtem pa se pri-
marno varstvo sooča z novimi izzivi in 
novimi aktivnostmi.  Bolj ko se ukrepi 
v okolici odpravljajo, več izzivov ima-
jo zaposleni v zdravstvu. Vsak teden 
več opravljenih hitrih testov, saj so se 
šolnikom in vzgojiteljem pridružili še 
novi šolniki višjih razredov osnovnih 
šol, pa srednjih šol in še trgovci in še in 
še, ne bo konca. Prav tako vsak teden 
prihaja več cepiva in ekipa za ceplje-
nje bo vedno težje opravljala delo. 

Če torej povzamem je resnica v tem, 
da je v naše delo prišlo mnogo izzivov, 
ki so naše delovne vsakdanjike obrnili 
na glavo. Naše osebno življenje se je 
ustavilo, prosti dnevi in dopusti niso 
samoumevni, ampak prej redka izje-
ma, mnogo zdravstvenih delavcev je 
zbolelo in tako je bila velika večina 
delujočih že na koncu svojih moči. 
Zaposleni smo priskočili na pomoč 
tudi izven svoje delovne organizacije. 
Izzivi, nova delovišča, testiranja, cep-
ljenja, obvladovanje okužb na vseh 
področjih in obvarovanje stanovalcev 
v SVZ. Resnica pa je tudi, da smo se 

v tem času soočali z jeznimi, sovra-
žno nastrojenimi posamezniki, ki so 
bili prepričani, da opravljamo neko 
zarotniško poslanstvo, pa še dobro 
plačani smo za to. Čas epidemije je 
prinesel izzive in resnice o tem, koli-
ko je spoštovan naš poklic, cenjeno 
naše delo. Resnica pa je tudi v tem, da 
smo tako kot vedno stopili skupaj in 
skupnimi močmi sledili izzivom. Torej 
ali je korona resnica ali izziv? Resnica 
je v tem, da je korona prinesla polno 
izzivov. Zagotovo nas vse čaka še en 
izziv in sicer, kako se vrniti nazaj tja, 
kjer smo bili pred marcem 2020.
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Kranjčanka na čelu babic
Suzana P. Kovačič

Saša Matko, diplomirana babica in 
vodja porodnega bloka v Bolnišni-
ci za ginekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj, je nova predsednica 
Sekcije medicinskih sester in babic 
Slovenije. Kot je poudarila, je ves 
čas treba slediti spremembam v 
stroki in si postavljati višje cilje.

Pred kratkim so bile volitve za novo 
predsedstvo Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveze stro-
kovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slove-
nije (Zbornice – Zveze), znotraj katere 
deluje tudi Sekcija medicinskih sester 
in babic. Za mandatno obdobje štirih 
let je vodenje sekcije prevzela Saša 
Matko, diplomirana babica in vodja 
porodnega bloka v BGP Kranj.

Sekcija medicinskih sester in babic 
je edina, ki na področju Slovenije 
in zunaj naših meja zastopa babice. 
»Babištvo si zasluži neko veljavo v slo-
venskem prostoru, ne glede na to, da 
so bile babice cenjene že v zgodovi-
ni. Včasih se mi zdi, da kljub temu da 
so se stvari do danes zelo spremeni-
le, kar se tiče varnosti in kakovostne 
obravnave ne samo porodnic in no-
vorojencev, ampak žensk v splošnem, 
da moramo babice ves čas kot neka 
manjšina v zdravstvenem profilu opo-
zarjati na to, da smo prisotne. Želimo 
si še boljših pogojev in moja naloga 
je, da pri tem pomagam,« je poveda-
la Saša Matko in dodala, da v očeh 
družbe zaznavajo babištvo kot izje-
mno cenjen poklic in so za to hvalež-
ni. Opozorila je sicer na pomanjkanje 
babic, kar ni samo slovenski problem, 
pohvalila pa izjemen napredek pri 
izobraževanju babic: »Dvignili smo 
standarde obravnave, kar ženske od 
nas tudi pričakujejo. Ves čas je treba 
slediti spremembam v stroki in si pos-
tavljati višje cilje.«

V času, ko je Saša Matko prevzela vo-
denje sekcije, je bilo nekaj mejnikov. 
»Ob nedavnem mednarodnem dne-

vu babic je Zbornica – Zveza podprla 
izdajo knjige Rozalije Rajgelj z nas-
lovom Babice v Kranju in okoliških 
vaseh pred letom 1950. Izdali smo 
priročnik Kompetence in aktivnosti 
v dejavnosti babištva. Kompetence 
smo pripravljali leta in zagotovo so še 
izzivi, med njimi zagotovo spremlja-
nje nosečnic pred porodom. To so po 
zakonu določeni obiski, ki bi jih na-
čeloma lahko opravila babica. Zavze-
mam se tudi za svetovanja v babiški 
ambulanti, ki jih ponekod že imajo. 
Babice so lahko tudi po porodu izje-
mne strokovnjakinje pri svetovanju, 
negi, oskrbi novorojenca in mamice v 
domačem okolju.«

Delo v covidnih razmerah je od blizu 
spoznala prav v BGP Kranj. »V bolni-
šnici smo se znali prilagoditi novim 
razmeram in smo poskrbeli za zašči-
tne ukrepe, da vse poteka varno za 
vse.« Kot dodaja Saša Matko: »Zašči-
tna maska nam je vzela nasmeh na 
ustih, se pa zagotovo vidijo iskrice v 
očeh. Pomemben del babiškega pok-
lica je tudi dotik, ki ga ženske potre-
bujejo, in na varen način nam je uspe-
lo to obdržati.«

Saša Matko je Kranjčanka, zaključila je 
tedaj še Srednjo ekonomsko in uprav-
no-administrativno šolo Kranj. »Kar 
nekaj časa sem potrebovala ta klic, 
kaj želim početi v življenju. Šele ob 
zaključku srednje šole je dozorela od-
ločitev, da želim postati babica. Verje-
tno mi je bilo nekaj položeno v zibel-
ko, ker sem se v kranjski porodnišnici 
rodila kot nedonošenka, na pediatrič-
ni kliniki pa kot pacientka občudovala 
delo medicinskih sester, čeprav me 
v ta poklic ni povleklo. Ob zaključku 
srednje šole sem tudi ugotovila, da 
nisem preveč za delo v administraciji, 
ampak da sem bolj človek, ki potrebu-
je socialni stik. Vpisala sem takrat Vi-
soko šolo za zdravstvo Ljubljana, smer 
za ginekologijo in porodništvo (danes 
smer babištvo). Še kot študentka sem 

prvič sodelovala pri porodu in začuti-
la, da je to resnično tisto, kar si želim.«

Po diplomi je zaposlitev dobila v 
porodnem bloku ljubljanske porod-
nišnice, kjer je ostala enajst let. Ko si 
je ustvarila družino, se je odločila za 
manj stresno delovno okolje v Služ-
bi za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb, kjer je ostala štiri 
leta. »Globoko v sebi pa sem vede-
la, da je to le premostitev in si vrat v 
babištvo nisem zaprla. Pred dobrima 
dvema letoma sem se zaposlila v BGP 
Kranj, kar je bilo ravno v času, ko smo 
odpirali prenovljen porodni blok. V 
lepših in sodobnejših prostorih je za-
gotovo lažje delati, a dušo prostoru 
dajemo zaposleni. Babice pa smo tis-
te, ki smo v prvi vrsti s porodnicami za 
to, da slavimo rojstvo. Kot vodja po-
rodnega bloka imam sicer kar nekaj 
administrativnega dela, še vedno pa 
delam tudi v porodni sobi. Kot vodil-
na babica imam tako celoten vpog-
led v delo, sodelujem s timom in lažje 
razumem svoje sodelavce,« je sklenila 
Saša Matko.
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»Gledam te in te božam, po rokah 
najraje, ker lasje so mokri preveč, ker 
obraz je lepljiv in mrzel preveč .Po 
tvoji omarici stikam, ko se spet zbudiš. 
Rokovo voščilnico za osmi marec naj-
dem, jantar, poročni prstan in metulja 
za deset šilingov, ki sem ti ga prinesla 
iz Hinterertuxa. Dada prinese kami-
lice. Mlačne so. Vato namakam vanje 
in ti jo polagam na suha, počena usta. 
»Belo se pere na devetdeset, pika,« mi 
rečeš kmalu potem. »Zapomni si to, 
belo se pere na devetdeset.« Zapom-
nim si to.«

To je odlomek knjige, ki nam ga je 
prebrala Bronja Žakelj na literarnem 
večeru. Ulile so se mi solze, spet. Že 
tretjič jo poslušam pa ni nič bolje. 
Pogledam slušateljice na ekranu in 
vsem se dogaja podobno. Dobro, da 
sem doma.

V četrtek 11. 3. 2021 smo z Društvom 
medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov imeli literarni večer 
z Bronjo Žakelj. Srečanje je potekalo 
virtualno, slušateljic je bilo več kot 
150. Bronja Žakelj se je rodila leta 
1969 v Ljubljani. Po izobrazbi je novi-
narka, ki dela v bančništvu. Vedno je 
rada brala in pisala. Ljubezen do pisa-
nja jo je pripeljala do njenega prvega 
romana Belo se pere na devetdeset. V 

Literarni večer z Bronjo Žakelj
Sanda Šifkovič

njem opisuje svojo zgodbo o odrašča-
nju v sedemdesetih in osemdesetih. V 
radost njenega otroštva je zarezala 
bolezen mame, ki umrla, ko je imela 
Bronja 14 let. Pri 20. letih je za rakom 
zbolela tudi sama. Tri leta zatem se je 
v gorah pri plezanju smrtno ponesre-
čil njen brat Rok, leto kasneje je umrla 
še ljubljena babi Dada. Avtobiografski 
roman je pretresljiva in ganljiva pri-
poved o bolezni, minljivosti in strahu. 
Je pripoved o ljubezni med materjo 
in hčerko, bratom in sestro, vnukom 

in babico. Marsikoga bi bolečina 
zlomila, ona pa je zaradi nje postala 
močnejša. Napisala je čudovit, iskren 
roman, ki ga je založba  Mladinska 
knjiga zavrnila. Izdala ga je založba 
Beletrina. Prodali so več ko 15000 
izvodov knjige. Prevedena je v itali-
janščino, hrvaščino, makedonščino 
in bolgarščino. Pripravlja se tudi na 
snemanje filma.

Leta 2019 je prejela Delovo knjižno 
nagrado Kresnik. To je nagrada za 
najboljši roman preteklega leta. Še 
danes je na vrhu lestvice najbolj iz-
posojanih knjig in je najbolj brana 
knjiga v zadnjih dveh letih.

Pogovor z gostjo je vodila Katja Šifko-
vič iz založbe Beletrina. Gostja  nam 
je povedala tudi o lepem odnosu z 
zdravnico, onkologinjo Volkovo, o 
medicinski sestri Metki, ki je po kon-
cu dela večkrat posedela pri njeni 
postelji. Medicinska sestra Metka jo 
je nekoč tudi presenetila na literar-
nem večeru. Bil je zelo čustven večer. 

Bronjina življenska zgodba nam je 
vsem segla do srca.  Na koncu smo 
podelili še 5 knjig z avtoričinim pod-
pisom.

Hvala DMSBZT Gorenjske, Bronji in 
Katji za doživet ter čustven večer.

Kulinarične delavnice
Enostavno zabavno

Besima Stefanovič, Tanja Podlipnik

Marca na lep sončen popoldne in 
septembra ko se je ravno začelo novo 
šolsko leto so se članice Društva me-
dicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske udeležile kulina-
rične delavnice Enostavno zabavno v 
Hiši kulinarike Jezeršek. 

Že sam naslov delavnice pove, da je 
kulinarika lahko enostavno zabavna s 
preprostimi sestavinami, ki jih odtrga-
mo doma na vrtu, kupimo v najbližji tr-
govini ali dobimo na vaški eko kmetiji. 

Vodja delavnice nas je popeljal skozi 
enostavne jedi, ki  jih vsi poznamo, 
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priprava pa je bila nekoliko drugačna 
in je pričarala poseben okus jedi, v 
jedeh so bile tudi sestavine za kate-
re si nikoli ne bi mislili da so dodane 
jedem. Ali ste vedeli, da se  umešana 
jajčka, ki jih damo v mrzlo ponev na 
koščku masla pri nizki temperaturi 
počasi mešajo, na koncu pa jih doda-
mo sladko smetano? 

Nobena udeleženka ni ostala lačna in 
žejna, za vsako že tako izkušeno kuha-
rico se je našlo nekaj kar jo je pri prip-
ravi jedi presenetilo. 

Lahko rečemo, da smo imele štiri 
hodni meni:  hladno predjed, toplo 
predjed, glavno jed s solato in na kon-
cu sladico. 

Ker pa vam je ob branju tega prispev-
ka verjetno že malo zakrulilo v želod-
cu hitro za štedilnik in enostavno in 
zabavno pripravite spodnjo jed, ter 
se ob tem razvajajte ob kuhi obare s 
posebnimi okusi, ki ravno pravšnja za 
jesenske dni. 

Potrebujete: 

- 250 g piščančjih beder

- 50 g čebule

- 50 g pora

- 100g korenje

- 100 g nadzemne kolerabe

- 50 g peteršiljeve korenine

-  30 g gomolne zelene 

- 10 g česna

- Majaron, timijan, lovor

- Belo vino

- Krhelj limone

- Žlička medu

- Jabolčni kis 

Postopek: 

Čebulo pražimo dokler ne po-
stekleni, dodamo nasekljan por, 
na kocke narezano korenje, pe-
teršilj, zeleno, kolerabo. Ko ze-
lenjava rahlo porjavi dodamo 
piščančja bedra in česen. Dno 
posode deglaziramo z belim vi-
nom (postrgamo karamelizirane 
sokove na dnu posode). Ko alko-
hol izhlapi dodamo vodo, zelo 
malo medu, krhelj limone, di-
šavnice in kuhamo piščanca do 
mehkega cca. 1,5 ure. Po okusu 
dodamo jabolčni kis. 
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Kulinarične delavnice
Finger food

Ivanka - Jana Zupan

Člani Društva MSBZT Gorenjske smo bili 21.9.2020 pova-
bljeni na kulinarično delavnico na Dvoru Jezeršek. Na več 
kot 250 let stari domačiji, ki se ponaša tudi s prestižnim 
nazivom Kulinarično središče »Okusiti Slovenijo«. Program 
delavnice je ponujal predstavitev izbire okusa, barve in te-
ksture živil, združenih v pripravi enega grižljaja.

»Finger food« prigrizki so dobrodošla izbira, kadar se znaj-
demo v vlogi gostiteljice/gostitelja in ob pogostitvi želimo 
povabljenim gostom ponudit  tudi prosto gibanje v pro-
storu. 

Tri-urne delavnice se je udeležilo devet članic društva. Pod 
vodstvom in ob pomoči kuharskega mentorja Luka smo 
pripravile različne prigrizke, ki jih lahko ponudimo v  po-
sodicah iz naravnih materialov. Po potrebi lahko priložimo 
tudi različna nabodala. Namesto posodic pa smo uporabi-
le tudi liste vitlofa in rdečega radiča v obliki krogov.

Delavnica je potekala v prijetnem, sproščenem vzdušju. Za 
svoj trud pa smo bile na koncu nagrajene s pokušino prip-
ravljenih prigrizkov. Navduševale smo se nad izgledom in 
okusom Vegi vitlofa s skutnim namazom, s popečenimi pi-
njolami, semeni pasijonke in kalčki redkvice. Za kombina-
cijo slano – sladkega okusa pa so poskrbele kaplje medu. 
Sledil je tris brancina: dimljen brancin v namazu, krpačo 
brancina in rezine svežega brancina, hrustljavo zapečene v 
tempuri (testu).  Hitro je bil pripravljen tudi pršutov čips – s 
papirnato brisačo osušen pršut, popečen v mikrovalovki. V 
pečici pa smo spekle  zavihke dveh rezin listnatega testa, 
z rezino svežega pršuta v sredini (190 stopinj, 15 minut) 
Sledila je priprava govejega wellingtona, za katerega smo 
potrebovale na hitro popečene rezine govejega hrbta, po-
pečene šampinjone, gorčična semena, na lističe narezan 
parmezan in timijan ter pečene kroge iz listnatega testa. 
Seveda ni manjkala tudi sladica – nabodalca iz karamelizi-
ranih kock šmorna, z rezinami jagod. 

Udeležene članice društva smo na delavnici pridobile ne-
kaj novih izkušenj, ki jih bomo s pridom lahko uporabile 
-  v vlogi gostiteljice praznovanja v domačem okolju. Ni pa 
zanemarljivo tudi dejstvo, da je bila delavnica še ena od  
priložnosti za medgeneracijsko druženje aktivnih in upo-
kojenih članic našega strokovnega društva.

Hvala vodstvu društva in Tanji Podlipnik za organizacijo 
izvedene delavnice.

Udeleženke Finger fooda, foto: Jana Zupan

Udeleženke Finger fooda, foto: Jana Zupan
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Udeleženci kulinarične delavnice

Kulinarične delavnice
Bogastvo naših rek

Tanja Podlipnik

Po dolgem zimskem in spomladan-
skem času brez druženja smo se ne-
katere članice DMSBZT Gorenjske 
17.6.2021 ponovno srečale in sicer 
tokrat v Vili Podvin, kjer sta nas spre-
jela g. Uroš Štefelin in ga. Marcela Klo-
futar, ker pa se je datum nagibal že k 
poletju smo se tokrat podale v pripra-
vo rib. 

Na kulinarični delavnici smo spoznale 
kaj upoštevati pri nakupu rib, nauči-
lo smo razlikovati staro in novo ribo, 
hkrati pa smo se jo naučile pripraviti 
na različne načine. Pri pripravi jedi 
smo uporabljali večinoma postrv, na 
vse možne načine, ter z različnimi pri-
logami, za katere niti pomislili ne bi da 
so primerna priloga k ribam. Naredile 
smo tudi hladno dimljeno ribo in sicer 
smo jo najprej sfilirale nato pa položi-
le v mešanico rjavega sladkorja in soli 
po malo več kot eni uri v hladilniku pa 
smo jo lahko poskusile, kot prilogo 
pa nam je g. Štefelin predlagal hren 
ali majonezo, izvedeno je bilo tudi 
tekmovanje skupin v zavijanju rolic iz 
filejev postrvi, katere smo pripravili in 
kot prilogo dodali prepraženo rdečo 
čebulo. 

Zadovoljne udeleženke delavnice, 
katere smo poleg druženja in okusne 
hrane prejele tudi ideje za pripravo 
drugačnih obrokov iz rib na enosta-
ven način smo se proti večeru poslo-
vile na vrtu Vile Podvin. 

Dogodki
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Tekaška delavnica
Sanda Šifkovič

Meseca maja smo v DMSBZT Gorenjske pripravili tekaško 
delavnico. Imeli smo jo na Atletskem stadionu v Kranju.

Tek je privilegij in ni dostopen vsakomur. Tega se začnemo 
zavedati, ko nas ustavijo poškodbe.

Tek je eden najbolj izpostavljenih rekreativnih aktivnosti, gle-
de števila poškodb. Zato je pri teku zelo pomembna pravilna 
tehnika, ki se jo lahko naučimo s treningi in vajami.

Tek je za hojo najbolj naravno gibanje, ki ima številne pozi-
tivne učinke na telo. S tekom si izboljšamo splošno kondicijo, 
zmanjšamo stres, zmanjšamo telesno težo, zmanjša se tvega-
nje za nastanek različnih bolezni. Tudi živijo tekači dlje.

S tekom začnemo počasi. Menjavamo tek in hojo, 3 krat 
tedensko, po 20 min.

Pravilna tehnika nam omogoča sproščenost pri teku, hit-
rost, preventivo pred poškodbami in estetiko gibanja. Te-
čemo vzravnano in rahlo nagnjeni naprej.

Obutev je odvisna od naše postave, anatomije stopala, 
moči celega telesa in gibljivosti. Obleka naj bo lahka, brez 
zadrg in kapuc. 

Prehrana je zelo pomembna. Pred tekom imejmo 2-3 ure 
zadnji obrok. Med tekom pijemo vodo ali izotonične napit-
ke. Po teku si privoščimo proteinski napitek, saj je dve uri 
po teku regeneracija najboljša.

Pred in po vadbi je potrebno ogrevanje oz. raztezanje.

Udeleženci tekaške delavnice

Priprave na tek

Tek je užitek. Uživamo lahko vsakič ko dan pričnemo z jut-
ranjim tekom, ko tečemo s prijatelji ali zvečer, ko se drugi 
odpravijo spat.

Tekaška delavnica je posvečena zdravemu ukvarjanju s te-
kom. Dobili smo mnogo koristnih nasvetov kako teči, da 
tek postane užitek.

Gre za nas in naše zdravje.

TUDI KADAR TEČEMO POČASI, PREHITEVAMO TISTE NA 
KAVČU.

Zakaj nordijska hoja?
Sanda Šifkovič

V DMSBZT Gorenjske je letos prišla pobuda, da namesto 
tečaja teka, organiziram tečaj nordijske hoje. Tako smo se 
prvi petek v septembru, zbrali pred O.Š. Matija Valjavca v 
Preddvoru. Z učiteljem nordijske hoje Miho Vizjakom, smo 
odšli priti Bašlju. Najprej  smo  hodili po lepi, gozdni poti, 
nato pa  med polji in travniki. Bil je čudovit, topel dan. Na 
sredi  poti smo se okrepčali v okrepčevalnici Gamsov raj. 
Skupina je bila majhna, zato se je lahko učitelj posvetil vsa-
ki udeleženki posebej. 

Nordijska hoja je ena od najbolj zdravih aktivnosti.  Če jo 
pravilno izvajamo, razgibamo 90% mišic celega telesa. Pri-
merna je za vse starosti , ne glede na to, kako smo fizično 
pripravljeni. Za razliko od navadne hoje, tukaj uporablja-

mo palice za nordijsko hojo, ki nam omogočajo, da dobro 
razgibamo tudi ramenski obroč in krepimo mišice v rokah.

Za nordijsko hojo ne potrebujemo posebne opreme. Lah-
ka oblačila in obutev z nedrsečim podplatom so dovolj, 
da prijetno vadbo združimo z koristnim. Krepimo mišice 
celega telesa, izboljšamo držo telesa in  krepimo imunski 
sistem.

Odlična družba, čudovita narava in dober učitelj so bili lep 
zaključek delovnega tedna. 
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Udeleženke tečaja nordijske hoje, foto: Saša Krašovec

Planinski izlet do Krnskega jezera
Sanda Šifkovič

 Z DMSBZT Gorenjske smo prve je-
senske dni obiskali Krnsko jezero. 
Krnsko jezero je največje visokogor-
sko jezero, ki  leži na nadmorski višini 
1391 m. Dolgo je 390 m, široko 150 m 
in globoko 17,5 m. Nastalo je zaradi 
ledenika, ki se je nekoč nahajal na tem 
območju.

Zgodaj zjutraj smo se odpravili iz Kra-
nja, mimo Jesenic in čez prelaz Vršič 
do Lepene. Tam je bilo naše izhodišče. 
Od Doma dr. Klementa Juga smo pot 
nadaljevali v smeri Krnskega jezera. 
Pot nas je vodila po bukovem gozdu, 
bila je kamnita in  zložna. Po dveh 
urah hoje smo prišli do zgornje posta-
je žičnice. Tam je meter, kjer vsako leto 
aprila merijo višino snega. Najvišja je 
bila l.2009 -240 cm. Še malo spusta 
in že smo bili  pri Koči pri Krnskem je-
zeru. Koča je bila zaprta, zato nam  je 
topel čaj , kava in malica iz nahrbtnika 
prišla prav. Po malici smo odšli proti 
jezeru. Do tja smo hodili še  približno 

15 minut. Naredili smo okoli 700 m 
višinske razlike. Okoli jezera je veliko 
trave, kjer smo se odpočili in nagleda-
li fantastične  lepote gorskega sveta.  
Videli smo Krn in okoliško visokogor-
je. V jezeru se seveda ne sme kopati, 
zaradi ohranjanja ekosistema. Planin-
cev je bilo veliko. Nič čudnega, saj je 
bil prečudovit jesenski dan.

Kar prehitro smo morali oditi nazaj v 
dolino. Vračali smo se čez mejni  pre-
hod Predel. Pozno kosilo smo imeli v 
Ratečah, v Gostilni Žerjav. Jedli smo 
odlične rateške krape, polnjene s sku-
to in polento.

Rateški krapi so slovenska speciali-
teta, ki se pripravlja samo v redkih 
gostilnah v Zgornjesavski dolini. 
Mmmmmm, res so bili odlični.

Nepozaben dan v oblemu naših gora, 
se je prehitro končal. Z obljubo, da se 
pomladi spet vidimo na planinskem 
izletu smo se poslovili. 

Udeleženke planinskega pohoda,  
foto: Sanda Šifkovič
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Udeleženke planinskega pohoda, foto: Sanda Šifkovič

Piknik s »škafcem« pozitivnih misli
Ivanka - Jana Zupan

V Sekcijo upokojenih članov Društva MSBZT Gorenjske je 
danes včlanjenih 108 članic in 1 član, ki smo tudi po  upo-
kojitvi ostali redni člani regijskega strokovnega društva. 
Sekcija je naslednica  Aktiva upokojenih MS in ZT, usta-
novljenega v Psihiatrični bolnišnici Begunje, 18.4.1991. 
Epidemija Covida-19 pa nam je v mesecu aprilu preprečila 
tudi praznovanje 30. obletnice Sekcije – tako kot tudi os-
tale aktivnosti društva »v živo«.

Zato je bilo naše srečanje na pikniku, organiziranem v Rib-
nem pri Bledu, 29.6.2021, še toliko bolj prisrčno. Svoje so k 
temu vzdušju  prispevali tudi:
•  ambient narave, kjer se čas lahko ustavi in misli počijejo,

• prisotnost predsednice društva Alenke Bijol in

•  najstarejše članice, 95 letne Marije Vevar ter

• »škafec« pozitivnih misli.

V uvodnem delu piknika je predsednica društva predsta-
vila program dela društva in seznanila prisotne, da je 
upravni odbor Zbornice-Zveze sprejel na moj predlog – 
kot poslanke 34. Skupščine Zbornice – Zveze, sklep  , da 
so članice in člani Zbornice-Zveze, ki v koledarskem letu 

dopolnijo 80 in več let, oproščeni plačevanja članarine ter  
podelila novim upokojenim članicam društveno Zahvalo 
-  za trud in delo na področju zdravstvene in babiške nege.

Nato je vsaka udeleženka piknika iz » lesenega škafca«  
izbrala listek zvitega papirja, na katerem je bila napisana 
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pozitivna misel. In po mnenju številnih , je vsaka potegnila 
prav tisti listek, ki je bil glede na vsebino  misli, namenjen 
prav njej.

Pozitivno razpoloženje pa nas je spremljalo tudi za omiz-
jem, ki je bilo namenjeno družabnemu delu piknika. Vese-
lje, da smo se po dolgem času lahko ponovno družile, je 
bilo prisotno skozi ves čas pogovora.

V imenu vseh prisotnih se zahvaljujem DMSBZT Gorenjske 
za kritje stroškov piknika in predsednici društva za njeno 
prisotnost.

Ne pozabimo: »OBSTAJAJO 3 REŠITVE ZA VSAKO TEŽKO 
SITUACIJO. SPREJMI JO, SPREMENI JO, ZAPUSTI JO. ČE JE 
NE MOREŠ SPREJETI, JO SPREMENI. ČE JE NE MOREŠ SPRE-
MENITI, JO ZAPUSTI.«

Za spomladanski planinski izlet je 
Društvo medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 
izbralo Limbarsko goro, hrib nad Mo-
ravčami. Zjutraj se nas je zbralo 17 , 
vsi ljubitelji hribov in novih dožive-
tij. Zaradi napovedane hude vročine 
smo jutranjo kavico izpustili. Pot smo 
začeli pri umetnem Gradiškem jezeru 
pri Lukovici. Najprej smo malo ,,griz-
li kolena,, skozi gozd, nato nas je pot 
vodila po gozdu in travnikih do vasice 
Vinje, kjer nas je čakal asfaltni vzpon 
do vasi Negastrn. Okolica je bila zelo 
urejena, idilična. Od tu smo spet ho-
dili po gozdu.  Nato so se nam odprli 
čudoviti razgledi na Julijske Alpe in 
Karavanke. Po dobrih dveh urah hoje 
smo prišli na vrh gore, kjer stoji cerkev 
Sv. Valentina in Gostilna Urankar. Gos-
tišče se nahaja v nekdanji romarski 
hiši.  Ko smo se odpočili smo si ogle-
dali cerkev. Baročna cerkev iz 18.sto-
letja je posvečena zaščitniku romarjev 
in čebelarjev.

Limbarska gora ima ime po Lilijah, ki 
jih je bilo tukaj včasih zelo veliko.

Vračali smo se po krožni poti okoli je-
zera. Namočili smo si utrujene noge in 
se ohladili v tolmunu. Videli smo kačo, 
ki nas ni prestrašila, labode, race, ve-
liko rib in zelenca. V hudi vročini smo 
prehodili več kot 15 km. Na kosilo 
smo šli v Gostišče pri čebelici, ki de-
luje na Brdu pri Lukovici, kjer domuje 
tudi Čebelarska zveza Slovenije.

Vsi zadovoljni in napolnjeni z novo 
energijo, smo se vrnili domov.

Planinski izlet na Limbarsko goro
Sanda Šifkovič

Udeleženci planinskega izleta

Udeleženci planinskega izleta
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