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Osrednje društveno delovanje  

Poslovno, društveno, zdravstveno in ekonomsko življenje je v letu 2021 potekalo v 
zaostrenih pogojih, saj smo zdravstveni delavci nadaljevali z obvladovanjem 
epidemije in zagotavljanjem zdravstvenih storitev našim uporabnikom, kolikor so nam 
to razmere sploh dopuščale. 

Če so nam dopuščale okoliščine, smo izvajali sprejeti program društva, predvsem 
tiste dejavnosti, ki so se že v letu 2020 preselile na medmrežje, in dejavnosti ter 
postopke, ki jih narekujeta statut in zakon. 

Med temi je bila najpomembnejša izvedba rednega volilnega Občnega zbora, kjer 
smo izvolili in imenovali nove organe Društva. 
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V letu 2021 smo pričeli tudi z restavriranjem muzejskih predmetov, ki smo jih v teku 

let zbrali v Društvu. Projekta smo se lotili po načrtu, da izberemo tiste predmete, ki 

kar najbolj odražajo preteklost dela medicinskih sester in babic ter oskrbe pacientov. 

Muzejski predmeti so bili pred oddajo na restavriranje fotografirani; fotografirani bodo 

tudi vsi, ko jih vrnejo iz obnovitve. Tako bo nastal fotografski album. 

Predmete smo dali v restavriranje mojstrom Socialnega podjetja Mensana d.o.o. iz 

Murske sobote. Podjetje Mensana ima poslanstvo ohranjanja in varovanja okolja ter 

vključevanja ranljivih skupin v delovne procese in v socialno okolje, zagotavljanja 

različnih vrst pomoči socialno ogroženim itd. 

Predmete so restavrirali v delavnicah Centra prenove in ponovne uporabe v 

Ključarovcih, kjer tudi sicer nastajajo unikatni izdelki z novo uporabno vrednostjo.  
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Pregled udeležbe na posameznih dogodkih 

Zakonodaja: 36 udeležencev 
Združeni poklicna etika in zakonodaja skupaj: 141 
Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: 447 
TPO z uporabo AED: 201  
 
Osebnostni razvoj in komplementarna zdravstvena nega: 221  
Klinično popoldne: 176  
 
Odvisnost in delo z odvisnimi: 94  
 
Pohodi: 292   
 
Sekcija upokojenih medicinskih sester: 224 
 
Likovna dejavnost: 160  
 
Klekljarska dejavnost: 140 

 

V zadnjih 14 dneh leta 2021 so na sedežu društva najprej potekale priprave, nato pa 
pakiranje daril s čestitko vodstva društva (blagovno darilo za 4781 članov).  
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Vizija 

Z društvenim delovanjem želimo prispevati h krepitvi zdravja, k osebni in strokovni 

rasti članstva ter dejavno sodelovati pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekujejo 

razvijajoča se stroka zdravstvene in babiške nege ter družbene potrebe. S svojimi 

dejavnostmi se odpiramo tudi prebivalcem širše ljubljanske regije. 

 

Poslanstvo in cilji 

Društvo zavzeto sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske 

dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za kulturno, 

stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov, razvija pa tudi stike med 

sorodnimi društvi, organizacijami in posamezniki. Strokovni namen društva je 

krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v 

slovenskem in mednarodnem prostoru, spodbujanje in zagotavljanje kakovostne, 

učinkovite in varne zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pacientov, pa tudi 

sprejemanje, obravnavanje in udejanjanje pobud ter izkazanih zanimanj članstva. 

 

Društvo organizira, usklajuje in 

usmerja strokovna izobraževanja ter 

usposabljanja članic in članov, zato se 

povezuje s strokovnimi in 

izobraževalnimi institucijami, združenji 

in posamezniki; spodbuja znanstveno-

raziskovalno delo, zbira strokovne, 

statistične, zgodovinske in druge 

podatke, pomembne za razvoj 

zdravstvene in babiške nege, razvija 

metode in oblike dela, ki zanimajo 

članstvo; sodeluje in se povezuje s 

sorodnimi mednarodnimi združenji, s 

stanovskim sindikatom, z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter se dejavno 

vključuje v – in odziva na – aktualna dogajanja v zdravstveni politiki Slovenije. 

 

 

 

 

 

Začetki društva segajo v leto 1927, 
ko je bila v Ljubljani ustanovljena 
prva stanovska organizacija 
medicinskih sester pri nas, 
poimenovana Organizacija 
absolventk Šole za sestre pri Zavodu 
za zdravstveno zaščito mater in dece 
v Ljubljani.  
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Temeljne vrednote 

Vrednote so dobrine, ki človeku največ pomenijo, zato člani društva pri svojem 

poklicnem in društvenem delu spoštujemo in uveljavljamo vrednote, kot so: 

spoštovanje človekovih pravic, humanizem, solidarnost, enakopravnost in 

obravnavanje posameznika kot celostnega bitja. 

 

Tudi v letu 2021 smo načrtovali, da bomo z aktivnostmi društva udejanjali našo vizijo 

ter tako članicam, članom in drugim 

omogočali uresničevati poslanstvo 

društva, pri čemer bomo sledili 

našim temeljnim vrednotam. 

Epidemija covid-19 je močno 

zarezala v naše načrte 

izobraževanja in delovanja v letu 

2021, zato smo se že v zgodnji prvi 

polovici leta odločili, da zaradi 

preprečevanja širjenja okužb, pa 

tudi usmerjanja aktivnosti naših 

članov v zajezitev epidemije, dejavnosti našega društva na vseh področjih začasno 

ustavimo ter čas, energijo in vse delovanje podredimo sanaciji nastalih razmer. 

Ob zaključku leta je društvo 

štelo natanko 4745 članic in 

članov.  
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Delovanje organov društva in pomembni projekti 

Vodenje in delovanje društva je tudi v letu 2021 potekalo v epidemičnih razmerah 

tako kot v letu 2020, vendar smo v letu 2021 načrtovali več izobraževalnih dogodkov, 

ki smo jih izpeljali v virtualnem okolju. Vodstvo je ocenilo, da moramo kot poklicna 

skupina ohranjati visoko stopnjo samozaščite in samovarovanja. Cilj je bil tudi 

ohranjati dobro kondicijo negovalnih timov ter s tem kar najbolj nemoteno izvajanje 

profesionalnih nalog tudi v času epidemije. Tako smo se že na začetku leta podali v 

projekt iskanja ustrezne in zanesljive virtualne podpore.  

7. junija 2021 smo izpeljali redni letni Občni zbor v razmerah, ki so omogočale  

fizično prisotnost udeležencev po epidemioloških predpisih s poudarkom na odprtem 

prostoru.  

 

Redni Volilni občni zbor za predsednika/predsednico ter podpredsednico društva smo 

s postopki sprejema prehodnih določb na statut zaradi epidemioloških razmer iz leta 

2020 preložili na leto 2021 in s tem po dolgi vrsti let združili volitev vseh organov na 

en Volilni občni zbor društva, ki smo ga izpeljali v jeseni, natančneje 30. 9. 2021. 

Tako smo izvolili oziroma vnovič potrdili vodstvo društva v sestavi: Đurđa Sima, 

predsednica; mag. Peter Požun, podpredsednik za splošne zadeve; Gordana 

Lokajner, podpredsednica za izobraževanje in raziskovanje; ter Nada Sirnik, 

podpredsednica za interesne aktivnosti društva.  

Ključni dokument za odločanje, snovanje in vodenje društvenih aktivnosti z dodatnim 

izpolnjevanjem vsebin v teku leta je strateški načrt Društva medicinskih sester, babic 
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in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, ki ga je vodstvo društva skupaj s člani Izvršnega 

in Upravnega odbora pripravljalo že v letu 2012. S končnim oblikovanjem dokumenta 

in sprejemom na seji 13. 3. 2013 smo vse aktivnosti društva oblikovali in vrednotili po  

kazalnikih uravnoteženega razvoja, vso težo društvenega delovanja pa postavili v 

torišče uravnoteženega sistema kazalnikov. To so: usmerjenost k članom, 

organizacija procesov za doseganje namena, poslanstva in ciljev društva, učenje in 

motiviranje ter usklajeno finančno poslovanje. Po petih letih smo opravili ponovni 

pregled vseh kazalnikov in aktivnosti društva; tako smo 11. 6. 2018 na seji IO 

zaključili obravnavo in članom UO predstavili v sprejem  dopolnjeni dokument na 3. 

seji UO dne 20. 6. 2018.  

V letu 2022 smo seveda sledili strateškemu dokumentu, uspešno udejanjali aktivnosti 

in dosegali rezultate. Nosilci dejavnosti namenjajo veliko svojega prostega časa za 

udejanjanje zastavljenega programa na letni ravni. Zato se nosilci dejavnosti v skrbi 

za strokovno rast in razvoj naših članov vključujejo v različne oblike izobraževanja in 

samoizobraževanja.  

 

Vsakega od kazalnikov uspešnosti doseganja ciljev smo dodatno ovrednotili s 

poslanstvom, usmeritvami in merili. Tako poslanstvo realiziramo skozi letne 

programe dela, ki jih podkrepimo z usmeritvami, da lažje pridemo do rezultatov 

društvene dejavnosti.  

Z merili tako spremljamo rezultate svojega dela. Vidik članstva – tj. postavljeno 

merilo, da se vsaj 25 odstotkov članov udeleži ene izmed dejavnosti društva, smo 

presegli.  Za spremljanje kakovosti in zadovoljstva izvajanja aktivnosti smo pripravili 

vprašalnik o zadovoljstvu. Za povečanje članstva skrbimo skozi vse načrtovane 

aktivnosti, pozitivni trendi se kažejo v dejanskem številu članov. 

Finančni vidik – finančno poslovanje ohranjamo v pozitivnih trendih z dosledno 

realizacijo programa. V primeru izkazane potrebe po dodatnih društvenih aktivnostih 

jih izvedemo brez finančnih težav, kar kaže na odlično finančno vzdržnost skozi več 

let.  

Vidik notranjih procesov – spremljamo organizacijo notranjih procesov, vključujemo 

nove člane ter dosledno spremljamo porabo virov. Pri tem uravnoteženem kazalniku 

smo v preteklem mandatu dodatno izvajali aktivnosti za pridobivanje komunikacijskih 

veščin članov Upravnega odbora. Motivacijski dan, ki je potekal v drugačnem okolju, 

je dodatno okrepil razmišljanja in komunikacijske veščine vsakega člana odbora z 

namenom, da se pridobljene veščine vgradijo v iskanje novih poti za vzpostavljanje 

stika s sodelavci in pacienti v neposrednih delovnih okoljih, pa tudi pri delu z lastnim 

članstvom. Motivacijski dan je pomembna oblika podpore sodelavcem – članom 

upravnega odbora – in priložnost za presojo, ali je treba mobilizirati dodatne 

sodelavce ali pa trenutna sestava zadostuje za optimalno opravljanje načrtovane 

društvene dejavnosti.  
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Vidik inovacij in učenja – pri tej aktivnosti smo usmerjeni v izobraževalne projekte, 

nove oblike učenja in evalvacije znanja pri udeležencih izobraževanja. V preteklem 

mandatu smo okrepili nove oblike obveščanja. Usmerili smo se v obveščanje članov 

po FB profilu z vsemi prednostmi spletnega povezovanja in posredovanja informacij v 

izredno hitrem času. S tem krepimo informiranost in odzivnost članstva ter dodatno 

preverjamo zadovoljstvo. 

Osebno izkaznico naše organizacije promoviramo skozi predstavitveno gradivo, ki ga 

delimo na vseh izobraževalnih dogodkih društva – tako našim članom kot drugim 

deležnikom. Nove publikacije so prispevale k društveni prepoznavnosti.  
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Organi društva v letu 2021: 

 

Predsednica društva: Đurđa Sima 

Podpredsednik: mag. Peter Požun za splošne zadeve 

Podpredsednica za področje izobraževanja in raziskovanja: Gordana Lokajner 

Podpredsednica za interesne dejavnosti: Nada Sirnik 

 

 

Člani Upravnega odbora društva v letu 2021 (po Občnem zboru) 

Majda Čaušević, Nataša Čermelj, Sonja Dobrovc, Zlatko Grubešić, Andreja Gruden, 

Rok Hatze, Katja Hribar, Majda Jarem Brunšek, Andreja Jesenovec, Andreja Gruden, 

dr. Radojka Kobentar, Marija Olga Koblar, Katarina Kočnar, Peter Koren, Saša Kotar, 

dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Mojca Kotnik, Marta Praznik, Tanja Ostrožnik, 

Gordana Njenjić, dr. Ruža Pandel Mikuš, mag. Boža Pirkovič, Helena Plaznik, mag. 

Peter Požun, Erika Predalič, Bernarda Prosenc, Blanka Pust, Damjan Remškar, 

Đurđa Sima, Nada Sirnik, Ana Strauch Petan, Petra Šest Pleško, Marina Velepič, 

Marija Maja Vidrih, Sabina Vihtelič, Andreja Vovk in Simona Smole.  

 

Nadzorni odbor v letu 2021: Saša Kotar, predsednica; mag. Boža Pirkovič, 

Gordana Njenjić in Andreja Jesenovec (od volilnega Občnega zbora namesto mag. 

Pirkovič), članice.  

 

Razsodišče 

dr. Radojka Kobentar, predsednica častnega razsodišča društva 
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IZOBRAŽEVALNE, RAZISKOVALNE IN ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA  

(Gordana Lokajner s sodelavci) 

Izobraževalna, raziskovalna ter založniška dejavnost DMSBZT Ljubljana je bila kljub 

veliki preizkušnji še vedno trajajoče zapletene epidemiološke situacije v letu 2021 

pripravljena in bolj agilna, tudi na podlagi dobrih izkušenj in predhodnih priprav. 

Izobraževalne aktivnosti so zaradi epidemiološke situacije večinoma potekale na 

spletnih platformah. Med posameznimi vali in ob upoštevanju strogih epidemioloških 

zahtev smo nekatere prireditve lahko izvedli tudi »v živo«. S področja raziskovanja in 

založništva so potekali usklajevalni sestanki in načrtovane aktivnosti bodo 

opredeljene v načrtu dela. Še vedno pa je zaznati povečane obremenitve naših 

članov ter izjemne delovne izzive na zasedenih deloviščih, predvsem pri obravnavi 

covid-19 pozitivnih bolnikov.  

Klinični popoldnevi  

(Maja Vidrih)  

V letu 2021 smo načrtovali in izvedli 5 strokovnih srečanj v Zoom platformi.  

- Kaj je disleksija? – Inštitut za disleksijo. Izobraževanje je vodila prof. dr. Ana 

Krajnc s sodelavci. 

- Spopadanje z epidemijo covid-19  – Infekcijska klinika, UKC Ljubljana. 

- Duševno zdravje. Tesnobna stanja – Psihiatrična klinika Ljubljana. Izobraževanje 

je bilo zaradi velikega zanimanja izvedeno dvakrat. 

- Obvladovanje agresije v zdravstveni negi – Psihiatrična klinika Ljubljana. 

 

Predavanja s področja duševnega zdravja   

(doc. dr. Radojka Kobentar) 

Leto 2021 je bilo zaznamovano z epidemijo covid-19. Večina aktivnosti je potekala v 

okolju Zoom, ki smo ga sprejeli kot rešitev za obvladovanje okužb in izziv za 

drugačen pristop k tematskim seminarjem. Odziv udeležencev – tako prijava kot 

aktivnost na izobraževalnih dogodkih – je bil na visoki ravni (94 udeležencev), kar 

nam je v spodbudo za naprej. 

• Psihoze in delo z obolelimi (prva izvedba) 

• Odvisnost in delo z odvisnimi  

• Stanovalec z demenco – negovanje in skrb 

• Odvisnost in delo z odvisnimi 

V »chat« sporočilih je bilo izrečenih veliko pohval udeležencev za tovrstne 

tematske seminarje, kar zahteva postavljanje višjih ciljev za prenos dobrih praks. 
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Potreben je dober premislek za 

ponudbo večjega števila 

delavnic v skupinah po sobah (v 

Zoom okolju), kar zahteva 

nekoliko več priprav ter izbora 

materialov za izboljšanje 

pogojev sodelovanja 

udeležencev. 

 

 

 

Obvezne vsebine za pridobitev licenčnih točk predavanja 

Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb  

(Andreja Vovk)  

Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu ter obvladovanje z 

zdravstvom povezanih okužb je bilo v letu 2021 načrtovano v štirih terminih v mesecu 

februarju, maju, septembru in decembru ter še dodatno v dveh terminih za podružnici 

Idrija in Trbovlje. Zaradi nastale epidemiološke situacije je bilo organizirano preko 

spletne aplikacije Zoom, in sicer štirikrat – v maju, septembru, novembru in 

decembru, pri čemer je bil septembrski termin prvenstveno namenjen udeležencem 

idrijske podružnice, novembrski pa udeležencem trboveljske podružnice. Seveda so 

se nam pridružili tudi udeleženci iz drugih delov države.  

Teme predavanj so predavatelji osvežili in jih dopolnili z novostmi s področja 

kakovosti in varnosti, pri čemer je bila pozornost namenjena tudi nastali 

epidemiološki situaciji. Narejena je bila prenova gradiva (izročkov), ki so ga 

udeleženci izobraževanja prejeli po elektronski pošti. Namen izobraževanja je 

udeležence seznaniti z osnovami s področja kakovosti in varnosti ter jim predstaviti 

načine za zagotavljanje in izboljševanje omenjenih področij s poudarkom na kulturi 

varnosti. Predstavljene so tudi teme s področja obvladovanja z zdravstvom 

povezanih okužb ter osnove dobrega komuniciranja v zdravstvu. Izobraževanja je v 

letu 2021 obiskalo 447 udeležencev. Ti so se aktivno vključevali ter pokazali 

pripravljenost za sodelovanje pri zagotavljanju in izboljševanju kakovosti in varnosti v 

delovnem okolju.  
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Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi 

(Marina Velepič, Gordana Lokajner). 

Na začetku meseca junija je zaradi prenizkega števila prijavljenih predvideni seminar 

odpadel, smo pa jeseni realizirali tri enodnevne seminarje etike v sklopu seminarjev 

Zakonodaja v zdravstvu in Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi (106 

udeležencev).  

Novost v letu 2021 je bila izvedba 

seminarjev preko Zooma. Seminarji so bili 

organizirani v septembru, oktobru in 

decembru. Razen oktobrskega seminarja 

(16 udeležencev) smo ostala dva izvedli 

preko spleta. Ob zaključku vsakega 

seminarja je bilo prvič izvedeno 

preverjanje osvojenega znanja v obliki 

testa. Rezultati so pokazali visoko stopnjo 

razumevanja podanih vsebin (ca. 96 % 

pravilnih odgovorov na 20 testnih 

vprašanj). V obeh primerih predavanj po spletu so udeleženci prejeli tudi pisno 

gradivo, oktobra pa gradivo v tiskani obliki. 

Tudi letos žal ni bilo mogoče izvesti popoldanskega seminarja o avtonomiji. Zaradi 

pričakovanega aktivnega sodelovanja prisotnih udeležencev v razpravi o pomenu 

avtonomije pacienta v zadnjem obdobju življenja je pomembno, da seminar poteka v 

živo in ne preko spleta. Zato smo seminar predvideli za leto 2022 in upamo, da ga 

bomo takrat lahko izvedli.  

 

 

Zakonodaja s področja zdravstva  

(mag. Peter Požun in Đurđa Sima) 

V letu 2021 smo kljub omejitvam v izvajanju programa dela društva izvedli več 

izobraževanj za članice in člane iz vsebin pravne ureditve zdravstvene dejavnosti. 

Udeležencem smo omogočili spoznavanje najpomembnejših vsebin s področja 

zakonske ureditve zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti: 

zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva, poklicne kvalifikacije in 

poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, 

odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev, pravice in dolžnosti 

pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic, pravice in dolžnosti v zvezi z 
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opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, 

delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini ter 

preprečevanje in obravnava nasilja na 

delovnem mestu pri izvajalcih 

zdravstvene dejavnosti (protokoli 

obravnave nasilnih in drugih dejanj). 

Poleg seznanjanja z navedenimi 

vsebinami so udeleženci pridobili tudi 

razširjen nabor informacij iz delovne 

prakse ter obravnave najpogostejših 

realnih primerov. Med izvajanjem 

izobraževanja smo udeležence aktivno 

vključili v obravnavo vsebin 

izobraževanja z razpravo ter primeri. 

Izvedli smo štiri izobraževanja, ki se jih je udeležilo 143 udeleženk in udeležencev. 

Ob zaključku vsakega izobraževanja izvedemo preizkus znanja (v e-obliki ali pisno). 

Preizkus je pripravljen tako, da udeleženci preko vprašanj ponovijo najpomembnejše 

vsebine. Odzivi udeležencev so zelo dobri; ob izvajanju neposredno se pogosto 

razprava zelo razvije, saj imajo vsi prisotni možnost (in so spodbujeni), da predstavijo 

svoje izkušnje in poglede. 

 

 

Temeljni postopki oživljanja 

(Damjan Remškar)  

V letu 2021 je bilo v DMSBZT Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu organiziranih 21 delavnic temeljnih postopkov oživljanja (skupno število 

udeležencev: 201). Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahtevami Zbornice – 

Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja in 

ustrezata dodatnim merilom, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju 

strokovnih izpopolnjevanj. 

Delavnice TPO so bile dobro obiskane, saj se jih je udeležilo prek 200 tečajnikov, ki 

so uspešno zaključili izobraževanje s preverjanjem znanja. Število inštruktorjev je 

odvisno od števila tečajnikov, saj delavnice potekajo v manjših skupinah (največ 10 

udeležencev na inštruktorja), po potrebi pa lahko organiziramo tudi delavnice z 

manjšimi skupinami udeležencev. Od septembra 2021 smo zaradi epidemiološke 

situacije organizirali delavnice v še manjših skupinah po 8 udeležencev. Organizirali 

smo tudi delavnico TPO v ZD Trbovlje. Na vsakem tečaju so udeleženci izpolnili 

anketo o izvedenem izobraževanju, s katerim so bili vedno zelo zadovoljni. Z 

delavnicami bomo nadaljevali v letu 2022 in število tečajev prilagodili tudi glede na 
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povpraševanje.
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Poročilo o interesnih dejavnostih  

(Nada Sirnik in sodelavci) 

Načrtovane interesne dejavnosti so potekale skladno s sprejetim načrtom in 

epidemiološko situacijo ter ob upoštevanji navodil in omejitev NIJZ. Večina aktivnosti 

je bila izvedena v spletnem okolju, nekaj malega pa tudi v živo, ko so razmere to 

dopuščale.  

Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi  

(Nada Sirnik) 

Še vedno zaznavamo veliko zanimanje članstva za znanja s področja 

komplementarne medicine in naravnega zdravilstva. Načrtovali smo dve srečanji, 

izvedeno pa je bilo eno. Zaradi narave dela in podajanja vsebine, kar zahteva fizično 

prisotnost, v času strogih omejitev ena od delavnic ni bila izvedena. Spletno 

delavnico z naslovom »Napolnimo čašo življenja« smo izvedli na začetku maja.  

Raziskovali smo s pomočjo asociativnih 

kart Points of You, ki so v svetu 

priljubljeno inovativno »caoaching« 

orodje. Delavnic zvočne kopeli zaradi 

zgoraj omenjenih razlogov nismo 

izvedli. Srečanj s področja 

komplementarnega in naravnega 

zdravilstva se je udeležilo 13 članov. 

 

 

Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi  

(Nada Sirnik) 

 

Vsebine za krepitev in širitev osebnega in poklicnega razvoja smo ravno tako izvajali 

v precej zmanjšanem obsegu, večinoma v spletnem okolju. Izobraževanj se je 

udeležilo 82 članov. 

Načrtovana je bila izvedba šestih izobraževanj, le dve delavnici sta odpadli. Tema in 

način podajanja zahtevata fizično prisotnost, saj bi bila sicer zmanjšana kakovost 

pridobljenega znanja. Obe delavnici, »Šola proti bolečini v križu«  in »Govorica 

telesa«, smo prestavili v leto 2022. Kljub temu smo izvedli šest izobraževanj: 

nekatera smo ponavljali zaradi povpraševanja članstva.  Na željo članov je bila marca 

ponovljena tudi lanskoletna dvodnevna delavnica o barvni terapiji. Uporabo barvne 

terapije kot terapevtske metode v sodobnem času ter vpliv barv na vsa področja 
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človeške družbe so člani spoznavali kot pripomoček, s katerim lahko vplivamo na 

čustveno počutje in fizično stanje. Izobraževanje je ponovno izvedla gospa Branka 

Urbanija. Prvo predavanje na temo »Učinkovita komunikacija pri soočanju s 

težavnimi sogovorniki« je bilo izvedeno konec marca, nato pa še maja in oktobra. 

Predavateljica Helena Zajec je predstavila različnost percepcij in pričakovanj kot vir 

nesporazuma. Razložila je naravo konflikta, kdo so težavni sogovorniki, kako 

reagirajo ter kako se odzvati in vesti v konfliktnih situacijah. Glede na epidemiološko 

situacijo v državi in posledično delovno obremenjenost naših članov smo poiskali 

predavatelje, ki bi jim bili v pomoč. Izvedba je bila načrtovana v obliki supervizijskih 

skupin za individualno delo na sebi. Skupaj s Slovenskim društvom za skupinsko 

analizo (SDSA) in Inštitutom za skupinsko analizo (ISAL) smo v mesecu marcu 

pripravili tri srečanja z naslovom »Podporna skupina medicinskih sester v času 

omejitev in epidemije covid-19«. Žal za nobeno srečanje nismo prejeli dovolj prijav.  

Leto smo zaključili s tradicionalnim ženskim večerom na temo »Uporabimo čuječnost 

v vsakdanjem življenju«. 

Letos smo lahko sodelovali na Ljubljanskem maratonu, ki se ga je udeležilo 36 naših 

članov.  

 

Joga, pilates in razgibalne vaje  

(Katja Hribar) 

Kljub epidemiji se je letos število udeleženk povečalo: z lanskih 59 na 90, kar je že 

blizu prejšnjim letom. 

V  sezoni 2021/22 potekajo delavnice joge, pilatesa in razgibalnih vaj v Trbovljah (11 

udeleženk) in v Ljubljani na treh standardnih lokacijah (Očesna klinika, Babiška šola, 

Srednja zdravstvena šola; 62 udeleženk). Preko Zooma obiskuje vadbo joge še 17 

udeleženk, od tega 2 iz Idrije, ker letos tam ni bilo zanimanja za vadbo. Skupno 

število vseh udeleženk je 90.  
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Likovna dejavnost  

(Majda Jarem Brunšek) 

Kljub slabšim razmeram smo se 

likovnice dobro organizirano in 

varno prebile skozi preteklo leto 

2021. Torki so bili občasno 

izpuščeni, a številčno varno 

obiskani.  

Razstavljale smo v DSO Tisje, od 

meseca junija do konca leta. Tu je 

potekal tudi prevzem starih slik v 

stalno razstavo: lastnik ostaja Društvo. Druga razstava je bila postavljena v mesecu 

septembru v podjetju Salus in je trajala do začetka tega leta.  

Dejavnost poteka pod ustaljenim mentorstvom Marije Strnad. Bile smo likovno 

aktivne in napredek je viden.  

 

 

Izletništvo 

(Nada Sirnik) 

Zanimanje članov za izlete v letu 2021 skladno z epidemiološko situacijo ni bilo 

veliko. Člani, ki so izrazili zanimanje, so se lahko pridružili pohodnikom.  

 

Ženski pevski zbor Florence (Nada Sirnik) 

Kljub številnim akcijam in osebnim povabilom novim pevkam nismo bili pretirano 

uspešni. Nekaj pevk je zbor tudi zapustilo. 

Maja smo se sestali z zborovodjem in ugotovili, da glede na okoliščine – v zboru ni 

več medicinskih sester – finančno sodelovanje prekinemo; ostajamo pa odprti za 

nastope pevskega zbora na dogodkih Društva. 
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Klekljarska skupina  

(Irma Kiprijanović) 

Klekljarska dejavnost pri DMSBZT Ljubljana naj bi tudi letu 2021 potekala vsako prvo 

in tretjo sredo na sedežu ljubljanskega društva pod vodstvom mentorice gospe Matejke 

Jakob Oven. Zaradi znanih epidemioloških razmer smo se dogovorile, da bomo 

klekljale v spletnem okolju. Mentorica nam je pripravljala posnetke, s katerimi smo z 

lahkoto osvojile neznane tehnike. V živo smo imele le dve srečanji.  

Od načrtovanih treh razstav sta bili izvedeni dve. Ena od teh je bila tradicionalna 

decembrska v Knjižnici Frana Levstika v Velikih Laščah in je postavljena za 

nedoločen čas. Že četrto leto smo sodelovale na klekljarski razstavi v Žireh. Letos 

smo podarile 9 izdelkov, ki so del stalne spominske razstave, namenjene Marici 

Albreht. 

V skupini nas še vedno ostaja 9 klekljaric. 

Vseh interesnih aktivnosti se je skupaj udeležilo 224 oseb. 

 

Pohodništvo in športno-gibalna vadba 

(Đurđa Sima) 

V sklopu dejavnosti za gibanje pri DMSBZT Ljubljana smo izvedli 19 pohodov in 1 

kolesarski dogodek. S tem smo zadovoljili potrebo, da se gibamo na odprtem, in se 

odzvali klicu narave ob upoštevanju priporočil glede izogibanja zadrževanju v zaprtih 

prostorih, sedenju in neaktivnosti v času, ki ga je zaznamovala epidemija covid-19. 

Precej negotovosti in ovir smo doživeli v 

zasebnem in poklicnem življenju, zato nam 

je vsaka urica gibanja na prostem 

predstavljala velik izziv z željo, da 

spoznamo nove kraje, kjer smo lahko 

skupaj ne glede na upoštevanje razdalje. 

Vse aktivnosti smo izpeljali s priporočili 

NIJZ, brez zadrževanja v zaprtih prostorih. 

Tako smo obiskali kraje po Sloveniji: od 

Ježice do Šmarne gore, z vzponom in 

spustom: 13. 3. 2021; Semič, Lebica in 

Krupa: 27. 3. 2021; Travni vrh: 17. 4. 2021; 

Ravnik in Zavratec: 24. 4. 2021; Podroteja 

in Godovič ter hoja po Feldbanu: 8. 5. 2021; Bolnica Pavla in tiskarna: 22. 5. 2021; 

planota Banjščice: 5. 6. 2021; Javornik in Zavratec: 19. 6. 2021. Podali smo se v 

Baško grapo: 3. 7. in 17. 7. 2021; obiskali smo Šentviško planino: 31. 7. 2021; sedlo 

in vrh Bače ter Zakriž: 21. 8. 2021. Vzpon na Porezen in spust na Petrovo Brdo smo 

opravili v dvodnevnem pohodniškem dogodku: 28. in 29. 9. 2021. Jesen smo 
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nadaljevali s pohodi po Krasu in Obali; tako smo prehodili pot od Podgorja skozi 

Hrastovlje in v Kubed: 16. 10. 2021 ter iz Kubeda skozi Marezige v Vanganel in na 

Šmarje: 6. 11. 2021; nato iz Šmarja skozi Gažon do Strunjana: 27. 11. 2021, zadnji 

pohod pa iz Šmarja v Koper in v Portorož z zaključkom v Izoli dne 18. 12. 2021. Po 

zaviti in vabljivi trasi smo 23. 5. 2021 kolesarili iz Škofij do Sečovelj, za zaključek pa 

se odpravili do Gorice na sprejem kolesarjev Giro d' Italia.  

 

 

Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana  

(Olga Marija Koblar) 

V letu 2021 smo načrtovali, da bomo z aktivnostmi Sekcije upokojenih medicinskih 

sester začeli že meseca januarja, vendar ni bilo tako. Situacija v zvezi s covid-19 je 

močno zarezala v naše načrte in srečanja, zato smo upokojenke delovanje usmerile 

k preprečevanju širjenja epidemije. Na začetku januarja 2021 smo prejele vabilo OI 

Ljubljana za prvo cepljenje proti covid-19. Pripravile smo seznam in tudi prejele 

obvestilo in navodila o cepljenju. Ostale upokojene medicinske sestre so se za 

cepljenje prijavile pri osebnemu zdravniku. 

 

Ker so naše kolegice pogrešale druženja, 

srečanja in izobraževanja, smo jim ob 8. 

marcu, 12. maju – mednarodnem dnevu 

medicinskih sester – in v mesecih, ko nismo 

imele srečanja, namesto predavanja poslale 

čestitko z verzom (glede na čas) in lepe 

želje s priloženo besednico – vajami za 

možgane. 

 

 

Ko je bilo spet mogoče organizirati oglede, srečanja in predavanja v Ljubljani ter 

oglede po Sloveniji, ob strogem upoštevanju navodil NIJZ in vodstva društva, smo 

začeli z dejavnostmi.  

Naše prvo srečanje je bilo razdeljeno na dva dni; tako smo imele 4. in 5. 5. 2021 

voden ogled ljubljanskih znamenitosti – Levstikov in Gornji trg, Šentjakobski, danes 

Levstikov trg, nekoč središče Ljubljane. Središče znamenitega Gornjega trga, ki se je 

končal z mestnimi vrati, je baročna cerkev sv. Florjana, zavetnika pred požarom. 

Požar je leta 1660 prizadel mesto. Na trgu smo spoznali delo Maksa Fabianija. 

Dne 3. 6. 2021 smo se podali proti Dolenjski na spoznavanje in ogled krajev Krško, 

Senovo in Brestanica. V Krškem smo v Mestnem muzeju v obnovljenem 

Valvazorjevem kompleksu spoznale znamenitosti in stopinje prednikov. V gasilskem 

društvu Krško smo v njihovi zgodovinski zbirki videle stekleni gasilni 

aparat, edinstven stolp, zgrajen po graškem vzoru, in reševalni enoosni voziček s 
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snemalnimi nosili, v parku pa grobnico gospe Josipine Hočevar. Zgodovina in razvoj 

kraja Senovo sta tesno povezana s premogovništvom, ki se je začelo leta 1796 z 

grofom Attemsom iz Brežic. 

V Brestanici smo si ogledale grajsko stavbo, ki sodi med najpomembnejše 

spomenike srednjeveške grajske arhitekture v Sloveniji. Leta 1941 je imela nemška 

okupacijska oblast v njem taborišče za izgon Slovencev. Obiskale smo Dunaj, vasico, 

ki so ji dali ime že Kelti. 

Za spoznavanje in ogled krajev Logatec, Godovič, Črni vrh, Col, Grgar in Šempas 

smo določili termin 23. 6. 2021. V Črnem vrhu smo si v vojaškem muzeju 1. svetovne 

vojne ogledali ostanke vojaške opreme. Spoznali smo Banjsko planoto, etnološke in 

zgodovinske znamenitosti. V kraju Bate smo spoznali kmetijo Hubani, v Lokovcu pa 

bogat kovaški muzej. 

Dne 21. 7. 2021 smo se podale v Slivje, kjer smo si ogledale delo Toneta Kralja, v 

Podgradu pa muzej pustnih mask. Škoromati veljajo za najstarejšo masko pri nas, 

opisano že februarja 1422. Ogledale smo si Ilirsko Bistrico, Prem in Kobilarno v 

Ravnah pri Pivki. 

Muzej bančništva Bankarium so odprli 19. 6. 2021 na Čopovi ulici v Ljubljani 

in prikazuje bančno dediščino na Slovenskem od leta 1820 do danes. Mi smo si ga 

ogledali 29. 7. 2021, torej med prvimi obiskovalci. V secesijski stavbi, ki je kulturni 

spomenik, banka neprekinjeno posluje od leta 1905. Poslovalnica Mestna hranilnica 

Ljubljana je najstarejša poslovalnica NLB. 

Med naravnimi in kulturnimi znamenitostmi smo dne 4. 8. 2021 spoznali eno najbolj 

mondenih zdravilišč v Evropi, Rogaško Slatino. Obiskali smo Spodnjo in Zgornjo 

Kostrivnico z znamenitostmi. Pot smo nadaljevali v Orglarstvo Škrabl Brestovec in 

Steklarno Rogaška Slatina, ki je danes ena največjih na svetu. Obiskali smo tovarno 

kozmetike Afrodita, vodilno slovensko hišo lepote. V Muzeju Anin dvor smo med 

drugim spoznali eno največjih zbirk o dinastiji Karađorđevićev na svetu. 

Pred hotelom Aleksander je J. Plečnik zasnoval dva betonska kandelabra, ki nosita 

sporočilo: »Hodite, dokler imate luč, da vas ne objame tema.« 

Dne 15. 9. 2021 smo se podale v Narodni muzej, ki je naslednik Deželnega muzeja v 

Ljubljani. Ob 200-letnici, jubileju vseh slovenskih muzejev, ki hranijo dediščino 

slovenskega naroda in Slovencev, je muzej pripravil jubilejno razstavo z 

naslovom Zlata sled, ki prikazuje 172 zlatih ali z zlatom okrašenih predmetov.  

V Knjižnici Bežigrad smo se dne 28. 10. 2021 udeležile »Besednice«, vaje za boljši 

spomin. 

Dne 9. 11. 2021 smo imele v Knjižnici Bežigrad strokovno srečanje oziroma 

predavanje z naslovom »Pankreas«; predaval nam je dr. Alojz Šmid. V Knjižnico 

Bežigrad smo se ponovno podale 19. 11. 2021 na strokovno predavanje z naslovom 

»Fibromialgija«; predavala nam je dr. Mojca Kos Golja. 

 

Redno se udeležujemo aktivnosti, ki jih organizira vodstvo društva. Članice sekcije  

smo bile prisotne v juniju na Občnem zboru društva in se v velikem številu udeležile 

tudi Volilnega občnega zbora DMSBZT Ljubljana, ki je bil 30. 9. 2021.  
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Na sestanku sekcije upokojenih medicinskih sester smo podale predlog za priznanje 

srebrni znak in vlogo posredovale Komisiji za priznanja. 

 

Načrtovani in že organizirani sta bili srečanji Šmarje pri Jelšah in Besednica v 

novembru, ki pa smo ju morali odpovedati. Tudi letos je odpadlo srečanje jubilantk. 

Na vseh naših srečanjih smo pazile na ugled društva. Vsa naša dejavnost je bila 

skrbno načrtovana glede na želje udeleženk in finančna sredstva. Strogo smo 

upoštevale priporočila NIJZ in vodstva društva. 

 

Spoznavale smo novosti na strokovnem področju, naravne in kulturne zgodovinske 

znamenitosti, utrjevale stanovsko pripadnost ter z druženjem in pisanjem lajšale 

osamljenost. Da smo se pravilno odločile, pričajo pisne zahvale, mnogi telefonski klici 

in pohvale. Kolegice so poročale, kako so neizmerno vesele vsakega sporočila in 

težko čakajo na ponovna obvestila. 

 

Dne 23. 12. 2021 sem v imenu Sekcije upokojenih medicinskih sester in po navodilih 

NIJZ, vodstva društva ter s soglasjem jubilantke našo kolegico 90-letnico obiskala s 

čestitko v imenu sekcije in v imenu vodstva društva. Kolegica je bila presrečna in 

hvaležna za obisk, darovano cvetje in knjigo. 

 

Spremenjene okoliščine zaradi epidemije koronavirusne bolezni so vplivale na naše 

delovanje in tudi na naše počutje. Zavedamo se, kaj nam pomenijo sproščeni trenutki 

za neobremenjene pogovore in druženje, žal pa jih je bilo v letošnjem letu zaradi 

nastale situacije veliko manj.  
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Poročilo o aktivnostih podružnice Zasavje  

(mag. Boža Pirkovič) 

V letu 2021 smo načrtovali kar nekaj aktivnosti, vendar zaradi slabe epidemiološke 

situacije v državi ni bila mogoča izvedba na sedežu podružnic. V  sodelovanju s 

Sekcijo reševalcev v zdravstvu smo organizirali delavnice temeljnih postopkov 

oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Zaradi omejenega števila 

prisotnih smo delavnici organizirali v dveh delih,  18.  in 19. 6. v prostorih ZD 

Trbovlje. V novembru, 13. 11., pa smo preko Zoom aplikacije izvedli 

izobraževanje Kakovost in varnost v zdravstvu: obvladovanje z zdravstvom 

povezanih okužb – modul licenca. V tem času epidemije smo se skupaj z ostalimi 

zaposlenimi vključevali v delo na covid oddelkih. Tako smo si bili v podporo, ostali 

smo povezani s člani našega društva ter se skupaj prebijali skozi težke situacije. V 

ZD Trbovlje je potekala joga v okviru zmožnosti, odvisno od epidemioloških razmer v 

državi. Udeleženci se združujejo tudi preko spletnih aplikacij. 

 

 

Poročilo o aktivnostih podružnice Idrija  

(Sabina Vihtelič) 

V okviru DMSBZT Ljubljana smo v letu 2021 na Idrijskem izvedli aktivnosti z različnih 

področij delovanja društva, ki pa so bile glede na letni načrt prilagojene bodisi 

časovno ali pa organizacijsko v skladu s pogoji in predpisi (covid-19). 

Vadba joge je potekala preko spletne platforme Webinar. Koordinirala jo je Sabina 

Vihtelič. Iz obveznih vsebin je bilo v mesecu septembru za idrijske člane DMSBZT 

Ljubljana izvedeno izobraževanje »Kakovost in varnost v zdravstvu: obvladovanje z 

zdravstvom povezanih okužb – modul licenca«, in sicer 25. 9. 2021 v spletnem okolju 

Zoom. Člani so se udeleževali spletnih predavanj, ki jih organizira društvo. 

 

V  jesenskih mesecih sta bila pod okriljem DMSBZT Ljubljana za člane izvedena dva 

pohoda po idrijskem hribovju. 

 

 

Andreja Gruden in Sabina Vihtelič ostajata  članici UO in skrbita za redno 

seznanjanje o društvenih aktivnostih v zdravstvenih zavodih na območju Idrije. 
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Področje sodelovanja Zdravstvene fakultete Ljubljana – Oddelek za 

zdravstveno nego in DMSBZT Ljubljana  

(doc. dr. Andreja Kvas) 

 

V teku leta 2021 so se samoiniciativno povezali študenti zdravstvene nege in 

medicine ter pomagali v številnih zdravstvenih zavodih ljubljanske regije pri 

spopadanju z epidemijo novega koronavirusa. Študenti zdravstvene nege so 

organizirali t. i. odprave študentov, ki so odšle delat v različne socialne zavode, 

domove za starejše in v bolnišnice. V tem času so bili nekateri odrezani od 

domačega okolja in so se v različnih zavodih vključevali v delovni proces ter 

sodelovali pri izvajanju intervencij zdravstvene nege. Poleg dela v omenjenih zavodih 

so bili ves čas vključeni tudi v študijski proces.  

Študenti predstavniki Sekcije študentov zdravstvene 

in babiške nege so na povabilo mentorjev – 

visokošolskih učiteljev na mentorskih sestankih 

predstavili delovanje DMSBZT Ljubljana. Ob tej 

priložnosti so imeli študenti možnost, da izpolnijo 

pristopno izjavo za včlanitev v DMSBZT Ljubljana. 

Tudi nekateri visokošolski učitelji smo v okviru 

pedagoških obveznosti predstavili delovanje 

DMSBZT Ljubljana in prednosti članstva. O 

aktivnostih in dogodkih DMSBZT Ljubljana so bili 

zaposleni Zdravstvene fakultete in študentje redno 

obveščeni s pomočjo e-pošte prek predstavnice UO Andreje Kvas. Študenti 

zdravstvene nege pa so v okviru svoje sekcije poskrbeli, da so se informacije o delu 

DMSBZT Ljubljana širile naprej tudi s pomočjo spletnih družbenih omrežij Facebook, 

Instagram in Twitter.    
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Spletna stran DMSBZT Ljubljana: http://www.drustvo-med-sester-lj.si/  

(Peter Koren) 

 

Epidemija covid-19 je v letu 2021 spet močno posegla v delovanje DMSBZT 

Ljubljana, kar se je odrazilo tudi na spletni strani društva. Izvedenih je bilo manj 

dogodkov in aktivnosti, zato je bil tudi obisk spletne strani nekoliko manjši kot 

prejšnja leta. 

Spletno stran je v letu 2021 obiskalo 8556 članov in nečlanov, kar je 11 % manj kot 

leta 2020 (9692). Spletno mesto so obiskali 16.932-krat in si skupaj ogledali 39.999 

strani, kar je za slaba 2 % več kot v predhodnem letu. Povprečno so si pogledali 2,36 

strani na obisk, kar je dobrih 5 % več kot v letu 2020. Ena seja je v povprečju trajala 

01:35 minute.  

Poleg vstopne strani je največ 

obiskovalcev dostopalo do gibalno-

športne dejavnosti in pohodništva, 

izobraževanja in raziskovanja ter 

koledarja. 

90,64 % obiskovalcev je bilo iz 

Slovenije, sledijo: ZDA (2,96 %), 

Hrvaška (1,03 %), Srbija (0,35 %), Nemčija (0,31 %), Irska (0,28 %), Avstrija (0,19 %) 

in druge. 

64,6 % obiskovalcev je bilo iz širšega območja Ljubljane, sledijo Maribor, Kranj, 

Koper, Celje, Novo Mesto, Kamnik, Domžale in Trbovlje. 

Približno 52,02 % obiskovalcev je na splet dostopalo s pomočjo računalnikov, 45,94 

% s pomočjo mobilnih telefonov in 2,04 % s pomočjo tabličnih računalnikov. Opažen 

je trend dostopanja do spleta s pomočjo mobilnih naprav. 

V letu 2021 so bila na spletni strani objavljena vabila na vse dogodke, dejavnosti in 

prireditve v okviru DMSBZT Ljubljana. Veliko jih je zaradi epidemije covid-19 potekalo 

na daljavo preko različnih spletnih platform. Objavljena so bila poročila o različnih 

dogodkih in aktualnih dogajanjih, pa tudi pomembna obvestila ter slikovna gradiva v 

fotogaleriji.  

Spletna stran je ažurna in prinaša obiskovalcem celovito predstavitev društva, 

pregled vseh aktivnosti in dejavnosti društva, kontaktne podatke, pravne dokumente, 

strokovne vsebine in napovednike vseh dogodkov. 

 

 

 

 

http://www.drustvo-med-sester-lj.si/
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Poročilo o Facebook profilu DMSBZT Ljubljana – leto 2021 

(Rok Hatze) 

 

www.facebook.com/dmsbztlj  

 

Facebook profil Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 

je nastal januarja 2013. Ob koncu leta je imel 2243 sledilcev (podatek na dan 31. 12. 

2021). V letu 2021 smo tako pridobili 69 novih sledilcev, kar je 3 % več kot leta 2020.  

 

Tudi letos smo dosegli zastavljeni cilj 

naraščajočega pritegovanja pozornosti 

uporabnikov, ki jih zanima naša dejavnost. 

Krivulja pridobivanja novih sledilcev je bila v letu 

2021 občutno manj strma, vendar je to po 

devetih letih, zlasti glede na čas epidemije 

SARS-CoV-2, pa tudi zaradi manjšega števila 

objav na samem profilu pričakovano.  

 

Po spolu je delež: 86 % žensk in 14 % moških. 

Največji delež glede na starost ima starostna 

skupina 25–34 let v 37,4 %, sledi starostna 

skupina 35–44 let z 19 %. Največ uporabnikov prihaja iz Ljubljane (26,8 %), nato si 

sledijo Celje (2,3 %), Maribor (2,1 %), Kranj (1,7 %) in Kamnik (1,6 %). 

 

Dosegi v letu 2021 so bili v primerjavi s prejšnjim letom manjši. Največji doseg v letu 

2021 smo dosegli z objavami:  
     

OBJAVA DOSEG V TISOČ VŠEČKI KOMENTARJI DELJENJE 

Mednarodni dan 

medicinskih sester 

3,150 181 1 8 

Volilni občni zbor 

 

3,054 52 12 4 

Mednarodni dan babic 1,275 54 / 1 

 

Ostali dogodki so dosegali med 500 in 1000 sledilcev. 

 

Leto 2021 je bilo zaradi nadaljevanja epidemije SARS-CoV-2 še naprej posebno tudi 

za FB profil. Zaradi omejitev druženja v večjih skupinah in posledične spremembe 

društvenih dogodkov je bila vsebina objav prilagojena. Tako smo nadaljevali z 

objavami in spodbujali k upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov za preprečevanje 
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okužbe s SARS-CoV-2, delili nasvete v skladu s smernicami NIJZ ter podajali 

informacije o pomenu in učinkovitosti zaščitnih ukrepov.   

 

V letu 2022 si bomo prizadevali za nadaljnje redno objavljanje 

izobraževanj/dogodkov, za objavljanje zanimivih fotografij z društvenih dogodkov (v 

skladu z danimi možnostmi izvedbe). Teh možnosti kljub epidemiji tudi v letu 2021 

nismo dovolj izkoristili, kar je že deveto leto zapored, ko smo v tem segmentu 

neuspešni.  

 

Zato na člane upravnega odbora in predvsem na nosilce posameznih dejavnosti, ki 

najlažje posredujejo kakovostno slikovno gradivo, naslavljam apel: FB stran bo dobro 

delovala in bo bolj obiskana z vašo proaktivno pomočjo. Veseli bomo vsakega 

slikovnega gradiva, ki je primerno za objavo (dovolj dobra kakovost fotografije). 

Fotografije prosim pošiljajte na e-naslov: rok.hatze@gmail.com 

 

Potenciala dvosmerne komunikacije še vedno ne izkoriščamo dovolj, predvsem glede 

komentiranja posameznih objav in evalvacije dogodkov, ki so se jih udeležili sami 

sledilci. Prizadevali si bomo za še bolj opazen premik na tem področju ter objave 

prilagodili tako, da bodo sledilci pozvani h komentiranju.  
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Mednarodno sodelovanje DMSBZT Ljubljana  

 

Sodelovanje smo v letu, ki ga je znova zaznamovala pandemija, obeležili  z aktivnim 

prispevkom na kongresu HUMS, pa tudi s humano gesto našega strokovnega 

regijskega društva: pomagali smo prebivalcem hrvaškega mesta Petrinja, ki so ob 

rušilnem potresu 29. 12. 2020 žal izgubili velik del svojih hiš, stanovanj in drugih 

gospodarskih objektov. Pri tem smo se povezali s strokovno organizacijo – Hrvatsko 

udrugo medicinskih sester, tako da smo lahko zdravstveni ustanovi za potrebe 

patronažnega delovanja izročili osebni avtomobil z logotipom našega društva in 

Hrvaškega združenja medicinskih sester.   
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Sklepne misli 

 

Vse koledarsko leto je znova zaznamovala izredna inovativnosti vseh nas, 

zaposlenih na covid in drugih oddelkih v zdravstvenih in socialnih zavodih. Na pomoč 

pri tem delovanju so nam priskočili dijaki in študenti zdravstvene in babiške nege ter 

prostovoljci drugih poklicev. Tudi nekaj pogumnih medicinskih sester iz vrst 

upokojenk je zamrznilo svoj status in se nam pridružilo v delu in boju s 

koronavirusom. Tako smo sodelovali v vseh treh valih epidemije v letu 2021 in jih 

skupaj zmogli premagati. Ob vsem tem smo se bili prisiljeni izogibati fizičnemu 

druženju na izobraževalnih in ostalih dogodkih, ki sicer bogatijo človeka kot družbeno 

in socialno bitje. V času zatona okužbe in v poletnih mesecih smo izvajali aktivnosti v 

živo.  

 

Zaradi posledic epidemije v letu 2021 nismo mogli izvajati številnih izobraževalnih 

dogodkov v društvu. Temu smo namenili veliko pozornosti ter brez kotizacije za naše 

članice in člane pripravili izobraževanja in ostale aktivnosti društva.  

Leto 2020 in leto 2021 je obeležilo mednarodno leto medicinskih sester pod motom 

»Nursing now«. Za pozitivno predstavitev poklica in spodbujanje mladih generacij k 

vpisu v študijski program zdravstvena in babiška nega smo izvedli akcijo z 

avtobusom mestnega potniškega prometa v Ljubljani. Sporočila na avtobusu so 

požela veliko pohval in pozitivnih čustev meščanov Ljubljane, ki so nam to na 

različne prijetne in spodbudne načine sporočili. Avtobus z logotipom in sporočilom 

»Nursing now« 2020/21 je popestril ljubljanske ulice ter potnike varno in udobno 

pripeljal do cilja, morda pa med njimi tudi kako novo kolegico ali kolega v poklicne in 

društvene vrste. 

 

Ob koncu leta 2021 smo vse naše članice in člane nagovorili z voščilom ob nastopu 

novega leta in jim podarili uporabno darilo z logotipom društva.  
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Poročilo smo pripravili:  

Đurđa Sima, predsednica društva, v sodelovanju z vodstvom društva in nosilci 

dejavnosti 

 

 


