POROČILO O DELU ZA LETO 2010
V letu 2010 smo izvedli mnoge aktivnosti, kot so predavanja, delavnice, seminarji in
strokovna srečanja.
S programom društva in temami, ki jih obravnavamo, želimo prispevati h kakovostni
zdravstveni negi in s tem h kakovosti storitev, oskrbe bolnikov, ki vodi v bolnikovo
varnost ter dobro počutje. Prav tako želimo s svojimi aktivnostmi prispevati k pozitivni
delovni klimi izvajalcev zdravstvene nege in ostalih sodelavcev.
Društvo MSBZT Pomurja je v letu 2010 obeležilo 50 let delovanja. Ob tem
praznovanju smo organizirali celodnevno strokovno srečanje z izdajo zbornika.
Slavnostno akademijo smo planirali 4. 12. 2010, vendar smo jo zaradi adaptacije
dvorane prenesli na 8. 1. 2011. V dec. 2010 smo ob jubileju 50 let delovanja Društva
izdali zbornik Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in spomine. S svojimi
1060 člani, ki delujejo na različnih področjih in v različnih zavodih, želimo prispevati k
kvalitetni zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi v pomurski regiji.
Člani društva so iz vseh zdravstvenih zavodov, socialnih zavodov v Pomurju,
zasebniki s področja zdravstvene nege, upokojene medicinske sestre ter medicinske
sestre zaposlene drugje.
Društvo deluje strokovno, regijsko v javnem interesu ter v dobrobit članov društva z
namenom strokovne rasti, druženja, pripadnosti in v korist pomurskemu človeku.
Izvršilni in nadzorni odbor društva sta se redno sestajala na svojih sejah 9 krat.
Skupaj smo načrtovali, usklajevali in izvrševali naslednje aktivnosti:
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Pomurje

-koncert
za Materinski dan
Dom starejših
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Udeležba in sodelovanje na Otok Ljubezni
tradicionalni aktivnosti Pomurje
v gibanju
izdaja zbornika ob 50 letnici
delovanja
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uvajamo
novosti
pri
obravnavi pacientov s
kroničnimi obolenji izdaja
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vidika ZN v vseh okoljih,
izdaja DVD 250 kom
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Plan za leto 2010 je bil sprejet na seji IO in NO, dne 3. 4. 2010 in na občnem zboru
19. 4.
2010
Poročilo o delu je bilo sprejeto na seji IO in NO 14.12.2010
V letu 20010 smo podelili srebrne znake in priznanja:
Srebrni znak, ki ga prejmejo:
• Patronažna in babiška služba zdravstvenega doma Murska Sobota
• Doris Gal Kiray, dipl.m.s.,- ZD Lendava
• Zlatka Lebar, univ dipl. pedagog, VMS,- ravnateljica Zdravstvene šole MS
• Zinka Lenarčič, sms,- Terme 3000
• Nada Ivanc, VMS,- ZD Murska Sobota
Priznanje, ki ga prejmejo :
• Zdenka Domitric, sms, SBMS- KRG odd.
• Zdenka Rajh, VMS, - ZD Ljutomer
• Mirko Šeruga, ZT, SBMS- INT. odd.
• Valerija Hozjan, sms,- ZD Lendava
• Marija Musolin VMS, SBMS- INT. odd.
Zlati znak Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije v letu 2010 je
za svoje delo ter doprinos k razvoju stroki zdravstvene nege dobila naša kolegica
Metka Močnik,dipl. m. s., iz posebnega zavoda Lukavci, kar nas posebej veseli.

Ob praznovanju 50 letnice društvene dejavnosti v Pomurski regiji smo podelili
jubilejna priznanja tistim medicinskim sestram, ki so orale ledino in delale temelje
stroki zdravstvene in babiške nega v letih od 1950 do 1965. Ti dobitniki so:
• Katarina Bergles, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota, Otroški
oddelek
• Terezija Cesnik, babica, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Porodni oddelek
• Marjeta Drvarič, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Infekcijski oddelek,
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
• Slavica Fekonja, VMS, Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Zdravilišče
Radenci
• Marija Gorše Gobec, VMS, Zdravstveni dom Lendava,
Zdravstveni dom
Murska Sobota
• Gizela Balažic Györkös, Zdravstveni dom Lendava
• Ljudmila Hakl, SMS, socialna delavka, Dom starejših Rakičan
• Etelka Hari, VMS, Zdravstveni dom Murska Sobota, Medicina dela
• Marjana Kramarič, VMS, Zdravstveni dom Gornja Radgona
• Zlatka Makari Gerenčer, SMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ušesni
oddelek
• Ludvik Markovič, VMT, Zdravstveni dom Murska Sobota
• Mira Miloševič, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Kirurški oddelek
• Ljudmila Pelc, Zdravstveni dom Gornja Radgona
• Vera Perkič, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Pljučni oddelek
• Marinka Planinc, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Kirurški in
transfuzijski oddelek
• Magda Rakuša, babica, Zdravstveni dom Murska Sobota, Patronaža
• Helena Ravnič, VMS, Zdravstveni dom Murska Sobota, Srednja zdravstvena
šola Murska Sobota
• Antonija Sedonja, VMS, dipl. sociolog, Splošna bolnišnica Murska Sobota,
glavna med. sestra SBMS
• Zorica Skalar, babica, instrumentarka, Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Operacijski blok
• Terezija - Cvetka Steržaj, VMS, Zdravstveni dom Ljutomer
• Cecilija Škraban, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ginekološkoporodni oddelek
• Štefka Šömen, VMS, Dom Lukavci, Zdravstveni dom Ljutomer
• Marija Štrakl, Zdravstveni dom Gornja Radgona
• Katarina Vinčec, VMS, Zdravstveni dom Murska Sobota,
Srednja
zdravstvena šola Murska Sobota
• Sidonija Zver, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Infekcijski oddelek
• Fanika Žitek, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Očesni oddelek
Za dobitniki priznanj stojijo timi sodelavcev, ki so čeprav neimenovani prav tako
zaslužni za ta priznanja.
Članice društva vodijo že 13 let Skupine za samopomoč. V društvo podpira delovanje
teh skupin, ki pomagajo pri kakovosti življenje starejših in invalidov.
Preko programa rekreacije so se nekateri naši člani udeležili spominskega maratona
in še drugih rekreativnih dejavnosti, ki so bile organizirane v naši okolici.
Predavanja in seminarji so za udeležence člane društva večinoma brez kotizacije. K
posameznim predavanjem smo povabili tudi naše zdravstvene in ne zdravstvene
sodelavce ter prostovoljce.

Društvo pri svojem delovanju sodeluje z drugimi regijskimi stanovskimi društvi v
Sloveniji, z Zbornico - Zvezo zdravstvene nege Slovenije, s Sindikatom delavcev v
zdravstveni negi v naši pokrajini, z drugimi društvi (Društvom za boj proti raku,
Rdečim križem, župnijskimi Karitas, Društvom osteoporoze Murska Sobota,
invalidskimi društvi), z Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije, s skupinami
za samopomoč, z lokalnimi skupnostmi, z zdravstvenimi zavodi v Pomurju, s Srednjo
zdravstveno šolo Murska Sobota, z Visoko šolo za zdravstveno nego in fizioterapijo
Murska Sobota, z domovi za starejše.
Dejavnost dela DMSZT Pomurja bogati ženski pevski zbor Žarek, ki šteje 20 članic in
deluje 15 let. Članice zbora pojejo in gojijo kulturno bogastvo ter pod vodstvom
glasbene pedagoginje Anke Suhadolnik s svojim lepim petjem razveseljujejo
strokovna srečanja, obogatijo kulturne dogodke in prirejajo božične ter druge
koncerte. Z dejavnostjo našega stanovskega zbora dajemo našim članom, pacientom
in širši pomurski populaciji bogastvo zborovskega petja in delujemo na kulturnem
področju.
Mnoge naše članice delujejo kot prostovoljke v RK, Karitas, skupinah za samopomoč
in kot koordinatorke pri projektu Živimo zdravo in pri drugih zdravstveno vzgojnih
akcijah v pomurskem prostoru.
V Murski Soboti deluje skupina za samopomoč upokojenih medicinskih sester, ki s
svojim druženjem in prostovoljnim delom razvijajo prostovoljstvo in zdravstveno
vzgojno delo. Dobivajo se vsako prvo sredo v mesecu, kjer imajo druženje in
zdravstveno vzgojno svetovanje tistim, ki jih obiščejo.
Na spletni strani društva na naslovu www.drustvo-mszt-pomurja.si je predstavljeno
delovanje društva ter vse pomembne informacije. Elektronsko pošto sprejemamo na
naslov: milka.kavas@gmail.com
Leto 2010 smo tako zaključili s številnimi dejavnostmi:
- predavanj in seminarjev se je udeležilo 765 članic in članov ter 100 drugih
zdravstvenih sodelavcev;
- predavanj strokovnih sekcij, simpozija, drugih strokovnih prireditev izven
našega društva in jih je financiralo društvo, se je udeležilo 52 naših članov;
- obisk na koncertih - 1200 udeležencev.;
- predbožične Celovec si je ogledalo 40 članov društva;
- pri skupinah za samopomoč je 25 medicinskih sester voditeljic ali sovoditeljic;
- skupino za osebnostno rast obiskuje 6 naših članic.
Društvo se financira s članarino ter s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s
kandidaturami na razpisih posameznih občin, ter s pomočjo donatorstva in
sponzorstva drugih organizacij.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in občinam, ki nam pomagajo preko dobljenih
razpisov za program zdravstva in sociale.
Z izvedenim programom smo članom in sodelavcem želeli približati novosti na
področju zdravstvene nege ter na drugih strokovnih področjih medicine, psihologije,
fizioterapije, veščin komunikacije, odnosov, delavne klime, skrbi za lastno zdravje,
kakovosti, paliativne oskrbe. Letos smo dali poudarek obvezni vsebini Etike Z
izvedenimi predavanji ter drugimi aktivnostmi in številom prisotnih udeležencev, ki jih
je bilo 3249, nam je to dobro uspelo. Vsa ta spoznanja, veščine in znanja pa uspešno
prenašamo na bolnike in druge uporabnike zdravstvenih storitev v pripravljanju
strokovnih standardov, smernic, protokolov, projektov in izvedbi strokovnih, varnih in
kakovostnih storitev. Z vsem tem nedvomno prispevamo h kakovosti zdravstvene
nege, zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema, kar prispeva k boljši varnosti in
humanemu pristopu za bolnike in tudi zaposlene na področju skrbi za zdravje.

Tudi v prihodnje želimo s programom društva slediti razvoju stroke, poleg
izobraževanja in druženja razvijati raziskovalno dejavnost ter tako prispevati h
kakovosti dela za varnost naših bolnikov in zadovoljstvo zaposlenih.
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
je imelo 21.11.2008 volilni občni zbor. Za čas od 2008 do 2012 smo izvolili organe
društva.
PREDSEDNICA, Emilija Kavaš; PODPREDSEDNICA Jošar Dragica, ZDMS
NADZORNI ODBOR
nadomestni član Leon Šabjan , SBMS
1. Anica Benkovič Upok., preds.
2. Jožica Karas , SBMS
nadomestni član Olga Flisar, SBMS
3. Vida Pirling, ZDMS
nadomestni član Bernarda Ferencek, zdrav. Radenci
4. Jakob Jožica ,SBMS
nadomestni član Jolanda Koren, SBMS
5. Marjeta Šemrl, DOM st. Rakičan; nadomestni član Dragica Krojs, Zdrav. MT.
RAZSODIŠČE
Danijela Mőrec , Dom starejših Rakičan
Martina Horvat , Zdravstveni dom Murska Sobota,- predsednica
Zdenka Tratnjek, Splošna bolnišnica Murska Sobota
Darinka Crnkovič, Splošna bolnišnica Murska Sobota
Slavica Menciger, Zdravstveni dom Gornja Radgona
Izvršilni odbor Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja (člana
izvršilnega odbora sta tudi predsednica in podpredsednica)
TAJNICA
Jasna Meško, SBMS
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 22, 9000 Murska Sobota
Erika Časar
nadomestni član: Urška Senic
Trajbar Jože
nadomestni član: Aleš Pertoci
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slov. tabora 1, 9240 Ljutomer
Andreja Bogdan
nadomestni član : Saša Hlebec
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 34, 9250 G. Radgona
Dragica Kreft
nadomestni član: Karla Zemljič Pučko
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava
Gal Kiraly Doris
nadomestni član: Valerija Hozjan
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota
1. Sandra Balažic Gjura
nadomestni član: Leon Hegeduš
2. Marija Zrim
nadomestni član: Zdenka Domitric
3. Gabrijela Vogrin
nadomestni član: Andrej Horvat
4. Zdenka Škrilec
nadomestni član: Darja Kučan
5. Marjeta Nemeš
nadomestni član: Simona Gomboc Sečko
6. Jože Sever
nadomestni član: Marija Apatič
7. Marija Flisar ( pevski zbor)
nadomestni: Janja Maučec -Dom starejših
J.Š.Beltinci
DOM LUKAVCI, Lukavci 9,
Dom Starejših Ljutomer
9242 Križevci pri Ljutomeru
Zlatka Murtič
nadomestni član: Dragica Kosmajer
DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Dušan Vereš
nadomestni član: Ksenija Klemenčič
DOM STAREJŠIH LENDAVA, Naselje prekmurske brigade 4a, 9220 Lendava
Simona Marič Tibaut
nadomestni član: Simon Kovač
DOM STAREJŠIH Gornja Radgona,
DOM starejših Radenci

Zvonka Hladen Brus
nadomestni član : Suzana Divjak
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota
Bernarda Temlin
nadomestni član: Ema Mesarič
ZDRAVSTVENA ŠOLA RAKIČAN, Ulica dr, Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska
Sobota
Jožica Jordan Eman
nadomestni član: Irena Šumak
TERME 3000
ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice
ZDRAVILIŠČE RADENCI, Zdraviliško naselje 9, 9252 Radenci
nadomestni član: Vladimira Bavčar
Zinka Lenarčič
MEDICINSKE SESTRE, ZASEBNICE
Brigita Mataič, Dobrovnik 8, 9223 Dobrovnik; nadomestni Č.: Erika Gabor Horvat
UPOKOJENE MEDICINSKE SESTRE
1. Cvetka Meolic (SB)
nadomestna: Marija Hirci ( SBMS)
2. Vera Bogdan (ZD Ljutomer) nadomestna: Tilčka Šticl Naselje ljudske
pravice 45, 9000 M. Sobota ( Z.D. M.S)
BLAGAJNIČARKA - Marta Stepanovič- Splošna bolnišnica Murska Sobota- blagajna
Predsednica strokovnega DMSBZT Pomurja
Emilija Kavaš

