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Aktivnosti v Strokovnem društvu MSBZT Pomurja
v prvem polletju 2012
Emilija Kavaš, predsednica DMSBZT Pomurja

• Organizacije in združenja v skrbi za pravice otrok in mladostnikov

• Raziskava o pravicah hospitaliziranih otrok in mladostnikov

Udeleženci zakonodaja

Zakonodaja v zdravstvu s poudarkom potreb v zdravstveni in
babiški negi
V soboto, 21. 4. 2012, smo izvedli seminar za obvezne vsebine
Zakonodaja v zdravstvu s poudarkom potreb v zdravstveni in
babiški negi. Seminar je DMSBZT Pomurja organiziralo za svoje
člane brezplačno. Udeležencev na seminarju je bilo 300, kar kaže
pri članih veliko zanimanje za to področje. Uvodoma je navzoče
pozdravila in predstavila pomen zakonodaje predsednica
DMSBZT Pomurja Emilija Kavaš
Skozi celodnevni seminar so nas peljali predavatelji z naslednjimi
temami: Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti je predstavil
Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje
zdravstva, podpredsednik Zbornice- Zveze. Podrobno in zanimivo
za slušatelje je predstavil:
• pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena
zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti),
• ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim
varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne
varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do
ugovora vesti),
• družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,
• pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene
dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor
vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,
• nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih
delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),
• zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno
izpopolnjevanje),
• strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti,
javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje.
Zakon o pacientovih pravicah in pravna ureditev pacientovih
pravic je podal Edvard Jakšič, mag. zn., zaposlen na SZŠ Murska
Sobota
Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici je predstavila
Irena Šumak, mag. zn., zaposlena na SZŠ Murska Sobota. Popeljala
nas je skozi teme:
• Konvencija o otrokovih pravicah
• Listina EACH
• Ustava Republike Slovenije in drugi pravni viri

Človekove pravice in duševno zdravje je z nami nazorno
podelila dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., varuhinja
človekovih pravic
Organizacija službe ZN v zavodih in njen vpliv na klinično
prakso ter pravna odgovornost je s svojimi neposrednimi
izkušnjami v Splošni bolnišnici Murska Sobota predstavila Marija
Zrim, dipl.m.s., vodja dejavnosti kirurške zdravstvene nege v
SBMS, članica komisije za pripravo etičnih smernic v raziskovanju
Delovno pravno področje, je podala nazorno preko dolgoletnih
praktičnih izkušenj na delovnem mestu Tatjana Petek, dipl.org.
menedž., Pravno kadrovska služba, Vodja II, SBMS. Popeljala nas je
skozi teme:
• Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in
sodelavcev iz delovnega razmerja - sklenitev delovnega
razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za
določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko
polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni
delovni pogoji- skrajšani delovni čas.
• Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti
• Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti - disciplinska in
materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega
razmerja
• Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost
• Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna
kolektivna pogodba
• Področje kazenske in odškodninske odgovornosti
Temo Preprečevanje nasilja v družbi je izvedla Doroteja Lešnik
Mugnaioni, univ.dipl. politologinja, dolgoletna Strokovna
sodelavka Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi pri
Zbornici – Zvezi.
Seminar je potekal ves dan. Kljub temam, ki se nam zdijo dostikrat
suhoparne, so predavatelji dan popestrili z dobrimi in nazornimi
predstavitvami ter nas seznanili s stroko, ki se tiče izvajalcev
zdravstvene nege na vsakem koraku. Med razpravo smo zaznali
pomen predstavljenih tem ter aktualnost za vsakega, ki dela na
področju zdravstvene nege. Velika večina prisotnih je poleg
sodelovanja v razpravah izpolnila evalvacijski vprašalnik. Analiza
vprašalnika je pokazala, da je bila velika večina zelo zadovoljna z
organizacijo seminarja, s predstavljenimi temami in izbranimi
predavatelji. Prav tako je velika večina izrazila nujno potrebo po
takih znanjih, ki se tičejo vsakega posameznika na delovnem
mestu na področju zdravstvene nege. Prisotni so izrazili željo in
potrebo po organizaciji seminarjev na podano vsebino.
Tudi organizatorji seminarja smo bili zadovoljni z izvedbo
seminarja in z izbranimi predavatelji, ki se jim ob tej priliki
zahvaljujem za dobro pripravljene in podane vsebine, ki spadajo
pod obvezne vsebine za licenčno vrednotenje. Menimo, da vsak,
ki želi izvajati svoje delo strokovno kakovostno in varno, mora biti
vedno seznanjen s temami, ki jih je zajel ta seminar.
Hvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi seminarja in Občini Beltinci
za brezplačno uporabo dvorane v Kulturnem domu Beltinci.
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Udeleženci seminarja

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED
Izobraževanje smo izvedli v okviru DMSBZT Pomurja v
sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu Zbornice – Zveze
dvakrat in to 18. 02. 2012 in 23. 6. 2012 v Srednji zdravstveni šoli
Murska Sobota. Seminarja se je udeležilo 93 slušateljev iz vseh
zdravstvenih in socialnih zavodov Pomurja. Oba seminarja sta bila
izvedena po programu Sekcije reševalcev in z njihovimi
predavatelji in postavljeno ter sprejeto ceno kotizacije. Iz DMSBZT
Pomurja je bil na vseh seminarjih prisoten Viktor Zrim, dipl. zn,
vodja urgentne zdravstven službe v Zdravstvenem domu Murska
Sobota.
Organizacijo in vse ostalo logistiko in malico je izpeljalo DMSBZT
Pomurja. Prostore in opremo nam je za naše gostovanje za oba
seminarja odstopila Srednja zdravstvena šola Murska Sobota. Za
vso pozornost in prijaznost pri uporabi prostorov in opreme se
zahvaljujem ravnateljici šole gospe Zlatki Lebar.
Program seminarja TPO z AED je strokovno in organizacijsko
izpeljan na zelo dobrem nivoju ter nujno potreben za vse, ki smo
zaposleni na področju zdravstvene nege. Prav tako je potrebno po
seminarju preverjanje znanj in veščin, kajti mnoga življenja
pacientov so odvisna od našega dobrega poznavanja TPO z AED.
Zato smatram, da bi ta seminar vsem izvajalcem na področju
zdravstvene nege morali financirati zavodi, kjer so izvajalci
zdravstvene nege zaposleni. Pa se žal pri tem pri nekaterih
zavodih zelo zatika in je do sedaj večino stroškov izobraževanja
prisotnih za TPO krilo DMSBZT Pomurja, ki bo težko izpeljalo
izobraževanje za vse člane z lastnim sofinanciranjem stroškov.
Zahvaljujem se vodstvom zavodov, ki imajo posluh in redno
sofinancirajo 80 evrov kotizacije za TPO.
Na občnem zboru DMSBZT Pomurja, ki je bil 15. maja 2012, smo
dali pobudo, da se program obvezna vsebina TPO z AED naredi
članom finančno dostopnejši, če jim zavodi ne bodo prisluhnili pri
sofinanciranju.

Zdravstvena nega - z dokazi v prakso
V maju, 15. 5. 2012, smo v Kulturnem domu Beltinci izvedli že
tradicionalni celodnevni seminar na moto letošnjega 12. maja z
naslovom Zdravstvene nega - z dokazi v praksi.
Program strokovnega srečanja je bil pripravljen v treh sklopih:
1. sklop Skrb za kardiološkega pacienta je pripravil Interni
oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota,
• Atrijsko fibrilacijo, je podal Horvat Štefan, dr.med.spec.int., INT
odd. SBMS,
• Motnje ritma s poudarkom na elektrokonverziji in
zdravstvena nega, je predstavil Ilič Robert, zaposlen kot
zdravstveni tehnik v enoti intenzivne terapije na INT.odd. SBMS
• Organizacija antikoagulantne ambulante in vloga ZN je
podala Janja Žabota, dipl.m.s., INT. odd. SBMS
• Vloga medicinske sestre v kardiološkem kabinetu, Sandra
Balažic Gjura, dipl.m.s., INT. odd. SBMS
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2. sklop Fiksacija pacientov, je pripravila skupina iz SBMS, ki se
intenzivno ukvarja s tem področjem
• Fiksacija pacientov v luči morale in etike, Šemrl Simon, dipl.
zn., univ.dipl.org., Oddelek za perioperativno medicino SBMS
• Sistem obveščanja za varnost pacientov, podjetje SmartCom,
• Najpogostejši vzroki padcev, Tanja Kukovec, dipl.m.s., Interni
oddelek , Natalija Vičar, dipl.m.s., Pljučni oddelek SBMS
• Zakonska določila glede fiksacije bolnika v negovalni enoti,
Marjana Škafar, sms., Pljučni oddelek SBMS
• Prikaz primera dobre prakse, Uroš Raščan, dipl.zn., Blanka
Rajh, dipl.,m.s., Interni oddelek SBMS
• Preventivni pristopi preprečevanja padcev Anita Gomboc,
ZT., Aleksandra Nagy, dipl.m.s., Kirurški oddelek, SBMS
• Statistični prikaz padcev pacientov na negovalnem oddelku,
Forjan Jožica, zt, Doris Štuhec, dipl.m.s., Oddelek za neakutno
obravnavo SBMS
3. sklop
• Duševne motnje z vidika javnega zdravja v Pomurju je
predstavila z raziskavo Zlatka Murtič, mag. zn, dipl.m.s., Dom
Lukavci
• Etične dileme pri oživljanju starostnikov v terminalnem
stadiju bolezni, Simon Jelenovec, ZT, študent ZN, ESM, doc. dr.
Danica Železnik
• AED v vsako vas - vsaka sekunda šteje, primer dobre prakse
prizadevanja v Zdravstvenem domu Gornja Radgona in v lokalni
skupnosti je podala Slavica Mencingar, dipl.m.s., ZD Gornja
Radgona
• Primer dobre prakse Paliativna oskrba starih ljudi v Domu
Janka Škrabana Beltinci je predstavila Valentina Goršak Lovšin,
dipl.m.s., vodja zdravstvene nege v Dom Janka Škrabana Beltinci
Seminarja se je udeležilo brez kotizacije 120 udeležencev.
Vsem predavateljem, ki so predavali in prispevali članke za zbornik
brez plačila, se iskreno zahvaljujem. S svojimi prispevki ste
obogatili paleto strokovnih znanj in veščin izvajalcev zdravstvene
nege v Pomurju ter in s tem pomagali pri kakovosti in varnosti
našega dela.
Za predstavljene teme bomo na temo seminarja izdali tudi
zbornik.
Hvala lepa tudi vsem članom izvršilnega in nadzornega odbora ter
uredniškemu odboru zbornika, ki prostovoljno pomagajo pri
izvedbo takega seminarja in izdaji zbornika.
V DMSBZT Pomurja smo prepričani, da je pomembno, da v
pomurskem prostoru izvedemo vsako leto celodnevni
seminar, ki je na moto vsakoletnega praznika medicinskih
sester in je licenčno ovrednoten in brez kotizacije ter tako
prispevamo k razvoju stroke zdravstvene nege in prenašanju
novosti v naši regiji.
Na seminarju podamo najnovejše strokovne smernice s
posameznih področij, primere dobre prakse ter raziskave na
področju zdravstvene nege.
Ta dan smo izvedli tudi Občni zbor DMSBZT Pomurja, ki smo ga
izpeljali po programu in podrobno predstavili poročilo o delu in
finančno poročilo za leto 2011 ter program in finančni plan za leto
2012. Obe poročili in programa sta bila po razpravi soglasno
sprejeta.

Aktivnosti DMSBZT Pomurja ob 12. maju
Sodelovanje na Dnevu medicinskih sester v Ljubljani ter na
slovesnosti ob 85 letnici delovanja Zveze društev, 20- letnice
Zbornice zdravstvene in babiške nege in podelitvi zlatih
znakov
• V okviru DMSBZT Pomurja smo s svojo stojnico aktivno
prispevali k uspehom Dnevov medicinskih sester, ki so potekali
9. in 10. 5. 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na stojnici smo
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Nastop pevskega zbora Žarek na odprtem odru
s posterjem, zloženko, zborniki in zgoščenkami predstavili
delovanje DMSBZT Pomurja. Prav tako pa smo ponudili
prekmurske dobrote. Ob stojnici se je zvrstilo mnogo
udeležencev srečanja. To je tudi možnost druženja ter spletanja
vezi med stanovskimi kolegicami in kolegi po Sloveniji. Te vezi
pomenijo tudi stanovsko povezavo in spletanja prijateljstva. S
predstavitvijo na stojnicah smo regijska strokovna društva in
strokovne sekcije predstavile paleto aktivnosti ter omogočilo
druženja strokovne in laične javnosti.
• Udeležili smo se tudi Simpozija Zdravstvene in babiške nege
Slovenije na moto letošnjega 12. maja, mednarodnega dneva
medicinskih sester, ki je bil »Zdravstvena nega - z dokazi v
prakso« in 5. maja, mednarodnega dneva babic z motom »Svet
potrebuje babice zdaj bolj kot kadarkoli«.
• Na odprtem odru smo sodelovali z nastopom pevskega zbora
Žarek in predavanji.
Z avtobusom se je 50 udeležencev udeležilo aktivnosti na Dnevih
medicinskih sester ter slovesne akademije ob prazniku 85 - letnice
delovanja Zveze društev in 20 let delovanja Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije in podelitve zlatih znakov. Na slavnostni
prireditvi je pevski zbor Žarek sodeloval skupaj z drugima
stanovskima pevskima zboroma.

Srečanje pomurskih medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov ter podelitev srebrnih listin priznanj in zahval
Že tradicionalno srečanje pomurskih medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov smo imeli 1. junija 2012. Srečanje je
potekalo v Kulturni dvorani Park v Murski Sobota. Na srečanju je
bilo okrog 300 udeležencev. Nastopil je stanovski pevski zbor
Žarek. Pozdravni nagovori je imela predsednica DMSBZT Pomurja
Emilija Kavaš, župan mestne občine Murska Sobota Anton Štihec
in predsednica Zbornice - Zveze Darinka Klemenc. Na prireditvi
smo podelili srebrne znake, priznanja in zahvalne listine najbolj

Stojnica DMSBZT Pomurja - spletanje stanovskih vezi
zaslužnim medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim
tehnikom v Pomurju.

Dobitnice srebrnih znakov DMSBZT Pomurja v letu 2012:
1. Anica Benkovič, upokojena VMS, ZZVMS
2. Zvonka Brus Hladen, dipl.m.s., vodja ZN v Domu starejših
občanov Gornja Radgona
3. Darinka Crnkovič, upokojena dipl.m.s., Odd. za
transfuziologijo SBMS
4. Dragica Jošar, dipl.m.s., enterostomalna terapevtka, ZD
Murska Sobota, Patronaža, podpredsednica DMSBZT Pomurja
5. Danica Korošec, VMS, specialist psihiatrične zdravstvene nege,
vodja ZN v Domu starejših občanov Ljutomer

Dobitnice priznanj:
1. Zorica Gabor, SMS, ZD Lendava
2. Dragica Krojs, SMS, Terme 3000 Moravske Toplice
3. Erna Sreš, SMS, Krg. oddelek, SBMS

Dobitnici zahvalnih listin:
1. Cvetka Fiala, upokojena babica, patronažna MS, ZD Gornja
Radgona
2. Ida Gomboši , upokojena medicinska sestra instrumentarka,
Očesni odd., SBMS
3. Marija Skalar, upokojena babica, anestezijska medicinska
sestra, Ginekološko Porodni oddelek , SBMS
Po podelitvi priznanj smo imeli gledališko predstavo – komedija
Woody Allen – BOG, Gledališka skupina KUD Štefan Kovač
Murska Sobota, režija Gorazd Žilavec.
Predstava je prisotne v dvorani nasmejala do solz. Po gledališki
predstavi smo imeli v preddverju dvorane prijetno druženje.
Prireditev je povezoval naš stanovski kolega Edvard Jakšič, mag.
zn, ki je bil tudi igralec v gledališki predstavi.

Nagrajenke
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Podelitev nagrad
Iskrene čestitke vsem dobitnicam srebrnih znakov priznanj in
zahvalnih listin, ki so s svojim strokovnim delom, osebnostjo,
prostovoljstvom, organizacijskimi sposobnostmi ter aktivnostmi
na področju zdravstvene nege, na humanitarnem področju,
aktivnostmi v lokalni skupnosti in v DMSBZT Pomurja dale
neizbrisen pečat. S svojim delom in osebnostjo so pripomogle k
pozitivni podobi lika medicinske sestre, babice in stroke
zdravstvene in babiške nege v Pomurju in v zdravstvenih ter
socialnih zavodih, od koder prihajajo.
V Strokovnem društvu medicinskih sester babic in zdravstvenih
tehnikov Pomurja dajemo velik pomen izobraževanju, ki pomaga
razvijati stroko zdravstvene nege in nas osebnostno gradi za vsa
naša poslanstva, ki jih opravljamo na poklicni in osebni poti. Prav
tako pa so pomembna tudi druženja, ki nam omogoča spletanje
stanovskih in prijateljskih vezi, ki nam dajejo trdne temelje za
dobro strokovno delo in našo stanovsko podobo in pripadnost. Te
burne čase krize in recesije bomo preživeli s pozitivno
naravnanostjo, z močno stanovsko pripadnostjo ne glede na
stopnjo izobrazbe ter z nenehnim razvojem posameznika in
stroke, ki je namenjena sočloveku v različnih potrebah.

Udeleženci dogodka
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Mnogo drobnih aktivnosti je potrebno, mnogo prostega časa
posameznikov in skupin, da delujemo in smo aktivni na vseh
področjih delovanja društva, da smo kos vsem zahtevam
današnjega časa. Vse to lahko zmoremo, če držimo skupaj, če se
spoštujemo, če se imamo preprosto radi in če imamo radi svoj
poklic in svoje poslanstvo.
Bodimo pokončna drevesa z močnimi krošnjami, ki rastejo
bujno v višino in širino ter dajejo zavetje potrebam v radosti
in stiskah. Razvijmo močne korenine v spoštovanju
preteklosti in ljudi, ki so jo gradili in ustvarjali in noben vihar
nas ne bo mogel izruvati, porušiti in uničiti.
Iskrena hvala vsem, ki gradijo in razvijajo DMSBZT Pomurja in
stroko zdravstvene nege v pokrajini ob Muri. 

