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11. KONGRES 

ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE 

NEGE SLOVENIJE 2017: 

MEDICINSKE SESTRE IN 

BABICE – 

KLJUČNE ZA ZDRAVSTVENI 

SISTEM 

 

 
 

Ob 90. obletnici delovanja 

Zbornice – Zveze je bil od 27-

29.11.2017 na Brdu pri Kranju 

organiziran 11. kongres  s 

slavnostno akademijo prvi večer.  

Prvi ustanovni sestanek je bil 

točno 27. novembra pred 90. leti v 

Ljubljani, kjer je 11 medicinskih 

sester ustanovilo prvo zdruţenje 

absolventk višje šole zaščitnih 

sester. Na ustanovnem sestanku je 

sodeloval takratni predstojnik 

zavoda  v Ljubljani gospod 

Dragaš zdravnik, ki je podpiral 

pobudo po zdruţenju medicinskih 

sester. Zgodovinsko gledano je 

sledil razvoj  sestrinstva  v celotni 

Jugoslaviji, kjer so sodelovale 

naše predhodnice. Pri nas je v 

ospredju Angela Boškin, ki je 

poleg dela v praksi tud v  letih 

1922−1926 ustanovila in 

predavala na  enoletni šoli za 

medicinske sestre v Ljubljani. 

 Slavnostni govornik na akademiji 

je bil predsednik Republike 

Slovenije  gospod Borut Pahor, ki 

je ţe poleti zbornici zvezi podelil 

zahvalno listino za zasluge na 

področju skrbi za zdravje 

prebivalstva. Tokrat je z nami 

delil svoje poglede o skorajšnji 

veljavi zakona o zdravstveni 

dejavnosti in potrebah po 

zdravstveni reformi s košarico 

financirano s strani drţave  in 

deleţem zasebnih prispevkov. 

Prav tako nas je pozdravila 

predsednica svetovne organizacije 

medicinskih sester in poudarila 

naš doprinos v zdravstveni sistem.  

Tekom kongresa so vabljeni 

predavatelji razpravljali o razvoju 

elementov profesionalizacije v 

slovenski zdravstveni negi, od 

medikalizacije do humanizacije 

rojstva in strokovnih temah po 

različni smereh vse od 

zdravstvene nege otroka, 

psihiatričnih dilemah v 

zdravstveni negi, o zdravju na 

delavnem mestu, vodenju, 

paliativni zdravstvene 

nege,komunikaciji in zdravstveni 

vzgoji.  

Odmevno predavanje srbske 

kolegice Dušice  Popadić o 

zavezništvu  med zdravstvenimi 

delavci in ţenskami z otroki, ki so 

preţiveli spolno nasilje. Poudarila 

je pomen preventive in usmerjeno 

sestrsko anamnezo, ki pri vseh 

ţenskah postavlja vprašanja o 

nasilju nad njimi.  

Kongres smo zaključili z 

izmenjavo mnenj, primerjavo 

praks in  pogovorov s kolegicami 

ter resno skrbjo po pripadnosti 

poklicu, ki se kaţe prav s 

vključitvijo v naše zdruţenje. 

 Nikola Tesla je rekel  »Ţivljenje 

je in bo vedno ostalo enačba, ki je 

ne moremo rešiti; vendar vsebuje 

nekatere zagotovo znane 

dejavnike.", kot prisotnost 

medicinskih sester ob človeku od 

rojstva do smrti.  

 
Mag. Marija Zrim, Vodja ZN v UC 

 

 

 

EDUKACIJA V SB CELJE – 

SRČNI VSPODBUJEVALNIKI 

 

Dne 28.11.2017 smo si po 

predhodnem dogovoru s splošno 

bolnišnico Celje šli s sodelavci 

(Darko Rajtman dr. med., 

Andreja, Kosmajer dipl. ms., 

Katja Zauneker ing. rad., 

Vogrinčič Ludvik, dipl.zn, spec 

inf. v zdr. in zn ) ogledat vstavitev 

srčnih vspodbujevalnikov. 

V SB Celje so nam predstavili 

celoten potek vstavitve, ki zahteva 

zdravnika, ki vstavlja 

spodbujevalnik, zdravnika, ki 

opravlja meritve, dva 

inštrumentarja in inţenirja 

radiologije. Sam postopek 

vstavitve zahteva aseptične 

pogoje, zato je eden izmed naj 

neţelenih zapletov vsekakor 

infekcija.  Moţni so še ostali 

zapleti kot npr. premik elektrode, 

mišično trzanje …  Predstavili so 

nam celotno dokumentacijo za 

kateroje odgovoren zdravnik, ki 

vodi celoten potek vstavitve. Ta jo 

tudi izpolni in storitev zavede v 

informacijskem sistemu.  Vsi v 

timu, ki so sodelovali pri vstavitvi, 

so nam odgovarjali na vsa 

zastavljena vprašanja, dajali 

sprotne razlage in napotke ob 

samem poteku vstavljanja in 

obljubili, da lahko računamo na 

njihovo pomoč pri začetnih 

vstavitvah srčnih 

vspodbujevalnikov, s katerimi bi 

začeli v naši bolnišnici ţe v 

mesecu decembru. S tega stališča 

se vsemu timu bolnišnice Celje še 

enkrat zahvaljujemo za vso 

pripravljeno educiranje ob prikazu 



 2 

vstavitvah kot na nadaljnje 

sodelovanje. Tako gre naslednja 

skupina v SB Celje ţe 5.12.2017. 

 
Ludvik Vogrinčič dipl. zn,  

spec. inf. v zn in zdr. 

 

 

 

SREČANJE UPOKOJENCEV 

POMURSKEGA DRUŠTVA 

MEDICINSKIH SESTER, 

BABIC IN ZDRAVTVENIH 

TEHNIKOV 

 

 
 

Minuli četrtek je Strokovno 

društvo medicinskih sester babic 

in zdravstvenih tehnikov Pomurja 

ţe kot vsa leta poprej organiziralo 

druţenje upokojenih medicinskih 

sester. Po pozdravu predsednice 

društva Dragice Jošar je 

upokojence pozdravila tudi 

pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege SB Murska 

Sobota Metka Lipič Baligač, 

Emilija Kavaš pa je predstavila 

skupine za samopomoč, ki 

delujejo pod okriljem društva. Po  

čudovitem uvodnem delu, ki so ga 

letos popestrile  ljudske pevke 

skupine Večernica,  ki delujejo v 

okviru skupine za samopomoč iz 

Beltincev, je sledilo druţenje in 

klepet. Obujanje spominov na 

njihova delovna leta, lepe in teţke 

trenutke v sluţbi, pogovor o 

tegobah, ki jih pestijo sedaj. 

Zavedajo se, da so se stvari v 

zdravstveni negi spremenile. 

Bolniki so veliko bolj zahtevni. So 

širše razgledani in imajo tudi 

drugačne zahteve. Vendar še 

vedno ostaja enako, pacient se še 

vedno pritoţi na slab odnos. 

Številni so tudi v pokoju zelo 

aktivni. Delujejo v skupinah za 

samopomoč, kot prostovoljci v 

bolnišnici in še bi lahko naštevala. 

Povabili  smo jih na ogled 

bolnišnice, predvsem obnovljenih 

ambulant in infekcijskega 

oddelka. 

 DMSBZT Pomurja se  zahvaljuje  

bolnišnici in kuhinji, ki nas je tudi 

letos pogostila. 

 
Brigita Kovačec, dipl. m. s. 

podpredsednica  

Strokovnega DMSBZT Pomurja 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
-  5. seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

Zdruţenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije, direktor 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int.    

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Metabolna kriza« predavala  

je  Andreja Nemec, dr. med.   

 Petek:  
- Odbor za varnost  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Vaskulitis pri otrocih« 

predavala  bo Nataša Krajnc, 

dr. med.  (predavalnica na 

Otroškem odd. ) 

 Sreda: 
- Tiskovna konferenca  

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

   - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Uporaba sterilizacije s 

plazmo«,    predavala bo 

Sandra Čarni, san. inţ. (mala 

sejna soba V. nast. Krg. 

bloka) 

 
 

Darja Cigut 
Tajništvo 

 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             428 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2181 

5,30           4,56 

ŠT. NOVOROJ:                   13 

DOJ. MATERE:                                            3 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 
 

 

Misel 
 

Pogum je najpomembnejša 

človeška lastnost, saj je podlaga 

za vse druge vrline.  

(Winston Churchil) 
 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Naklada 140 izvodov 
  Prispevki  in delo niso honorirani ! 

Modri dirkač vam je tedensko  
dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

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

