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DELOVNI SESTANEK 

IZVRŠILNEGA ODBORA 

SEKCIJE V MANAGEMENTU 

ZBORNICE-ZVEZE 

13. januarja je na sedežu Zbornice 

zdravstvene nege Slovenije - 

Zveze strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije v 

Ljubljani potekal delovni sestanek 

članov izvršilnega odbora sekcije 

v managementu.  

Predsednica Monika Ažman je 

predstavila dokument Globalne 

strateške usmeritve za 

zdravstveno nego in babištvo 

2021–2025, ki ga je izdala 

Svetovna zdravstvena organizacija 

in je podlaga za strateško 

načrtovanje tudi pri nas.  

Globalne strateške usmeritve 

združujejo štiri področja: 

izobraževanje, delovna mesta, 

vodenje in zagotovitev storitev. 

Aktualne za naš prostor so 

predvsem tri: 

• usmeritev za izobraževanje 

(diplomanti in diplomantke 

babištva in zdravstvene nege 

ustrezajo ali presegajo 

potrebe zdravstvenega 

sistema in imajo potrebno 

znanje, kompetence in odnos 

do izpolnjevanja nacionalnih 

prednostnih nalog na 

področju zdravja); 

• usmeritev za delovna mesta 

(povečati število 

zdravstvenih delavcev s 

trajnostnim oblikovanjem 

delovnih mest v zdravstveni 

in babiški negi, učinkovitim 

zaposlovanjem in zadržanjem 

babic in medicinskih sester v 

poklicih); 

• strateška usmeritev za 

vodenje (povečati razmerje in 

avtoriteto babic in 

medicinskih sester na 

vodilnih delovnih mestih v 

zdravstvu in akademskem 

področju ter neprestano 

razvijati naslednjo generacijo 

vodij v zdravstveni in babiški 

negi) 

Na delovnem sestanku smo 

imenovali tri delovne skupine: za 

področje izobraževanja, za 

področje raziskovanja in za 

primarni nivo. 

Obravnavali smo pripombe k 

Aneksu h kolektivni pogodbi za 

zaposlene v zdravstveni negi, ki so 

bile s strani Zbornice - Zveze 

poslane na sindikate zdravstva in 

socialnega varstva, saj se v 

januarju nadaljujejo pogajanja o 

plačnem sistemu. 

Predsednica nas je seznanila tudi o 

možnosti sprejetja kadrovskih 

normativov in standardov za 

zdravstveno nego, za kar si 

prizadeva tudi minister. Tu 

pričakuje pripombe tudi iz naših 

kliničnih okolij, tako terciarnega, 

primarnega kot sekundarnega 

področja. 

Zastavili smo si načrt 

izobraževanj, saj so epidemične 

razmere žal znižale strokovno 

raven zdravstvene nege v vseh 

kliničnih okoljih. Izobraževanja s 

strokovnimi srečanji se morajo  

nadaljevati tudi zaradi mlajših 

generacij sodelavcev, ki ta znanja 

potrebujejo. 

 
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. 

nege, 

vodja izobraževanja, raziskovanja in razvoja 

kadrov  v zdravstveni in babiški negi 

 

 

 

 

 

 

 

KRVODAJALEC 

STOKRATNIK 

13. januarja je v Enoti za 

transfuzijsko dejavnost Murska 

Sobota stotič daroval kri Bojan 

Tibaut. Novemu stokratniku 

želimo veliko zdravja in se mu za 

njegovo humano dejavnost, s 

katero pomaga reševati človeška 

življenja, iskreno zahvaljujemo. 

 
Vodstvo 

 

 

DAR MERCATORJA 

 
 

Takole so zapisali v Mercatorju: 

»Novo leto simbolično prinaša 

nov začetek, zato že prve dneve 
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januarja začnimo z nasmehom. 

Ena od stvari, ki privabi nasmeh, 

je tudi dobra kava. V Mercatorju 

smo se zato odločili, da bomo na 

prvi delovni dan novega leta ljudi 

na slovenskih ulicah razveseljevali 

s kavo, da bodo dobro pripravljeni 

na nasmejano leto. Še posebej pa 

bi si želeli s kavo razveseliti 

zaposlene v bolnišnicah, zato 

upamo, da boste našo prvo 

novoletno gesto sprejeli. 

 

Pandemija covida-19 je prizadela 

celotno družbo, med ljudmi je 

ustvarila mnogo stisk in pritisnila 

na javno zdravje. Prav vi, 

zaposleni v bolnišnicah na 

covidnih oddelkih, ste v prvih 

vrstah boja proti pandemiji in 

nesebično skrbite za vse, ki nujno 

potrebujejo pomoč. Za 

požrtvovalnost pri vašem 

plemenitem delu smo vam nadvse 

hvaležni.« 

 

Za srčno gesto se Mercatorju 

najlepše zahvaljujemo.  

 
Vodstvo 

 

ZAHVALA 

 

En dan v tem tednu sem bila 

sprejeta na urgenci v vaši 

bolnišnici. Že pri vratih sem bila 

prijazno sprejeta in odvedena do 

prvega okenca in od takrat so bili 

vsi tako prijazni, vodili so me od 

vrat do vrat. Zdravnica Julija 

Tepeš, dr. med., spec., si je vzela 

veliko časa kljub ogromnemu 

številu pacientov v čakalnici in mi 

lepo razločila, kaj mi je in kako 

naprej. Hvala vsem, ki delate na 

urgenci s tako vdanostjo v teh 

težkih časih. Res, lepa prisrčna 

hvala. 
Marija Horvat iz Beltincev 

 

 

 

ZGODILO SE JE – prejšnji 

teden 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski  oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota  na 

Murskem valu je bil Darko Rajtman, 

dr. med., spec. int., tema: Srčni 

spodbujevalniki 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji Za zdravje  

na Murskem valu bo doc. dr. Alenka 

Kovačič, mag. farm., spec., tema: 

Trenutno dostopna zdravila proti 

covidu 

 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
217 

ŠTEVILO BOD: 1.849 

LEŽALNA DOBA: 4,85 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
6 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
10 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

Misel 

 Ne pozabite, da so čudovite stvari, 

ki se jih učite v šolah,  

delo mnogih generacij. 

Vse to znanje, ki vam je položeno v 

roke, je dediščina, ki jo spoštujte, 

jo bogatite in nekega dne zvesto 

prenesite na svoje otroke. 

(Albert Einstein) 

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

