
PROGRAM DELA DMSBZT MARIBOR ZA LETO 2019  

 

NAČRT STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ IN IZPOPOLNJEVANJ  

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN – MODUL 

LICENCA: 

Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in sodijo na 

področje obveznih vsebin: »Kakovost in varnost v zdravstvu, TPO, Zakonodaja s področja 

zdravstva in poklicna etika« v enem licenčnem obdobju: 

 

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, strokovni seminar: 

- petek, 22. februar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

- petek, 24. maj 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

- petek, 11. oktober 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

- petek, 6. december 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor. 

 

TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni seminar z učnimi 

delavnicami, v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi: 

- petek, 11. januar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

- sobota, 12. januar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor 

- četrtek, 7. marec 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

- petek, 7. junij 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

- petek, 8. november 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor. 

 

POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA, strokovni seminar: 

- petek, 15. februar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

- petek, 19. april 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor,  

- petek, 29. november 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor.  

 

RRaazzeenn  rraazzppiissaanniihh  tteerrmmiinnoovv  ddrruuššttvvaa  ssee  bbooddoo  ssttrrookkoovvnnaa  iizzppooppoollnnjjeevvaannjjaa  ss  ppooddrrooččjjaa  oobbvveezznniihh  

vvsseebbiinn  ––  mmoodduull  lliicceennccaa  izvajala v sodelovanju z zavodi v regiji, termini bodo objavljeni naknadno 

znotraj posameznega zavoda. 

 

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se 

interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v 



procesu obravnave pacientov, vvssaakk  ttrreettjjii  ččeettrrtteekk  vv  mmeesseeccuu,,  pprroossttoorrii  ddrruuššttvvaa,,  UUlliiccaa  hheerroojjaa  JJeevvttiiččaa  

55,,  MMaarriibboorr,,  oodd  1166..0000  ddoo  1199..0000  ((44  ppeeddaaggoošškkee  uurree)):: 

 

17. januar  PRIMERI DOBRE PRAKSE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE 

Gregor Emeršič, dr. med., Zdravstveni dom Lenart 

Marjana Vrhovski, dipl. m. s. s spec. znanji, AMIGDALA, družba za 

zdravstvene, druge storitve in svetovanje 

21. februar DEMENCA - 

KRATEK PREIZKUS SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI (KPSS) IN 

TEST RISANJA URE (TRU) 

Jasna Adam, mag. org. in menedž. soc. dej., učitelj strokovno 

teoretičnih predmetov in praktičnega pouka na SZKŠ Maribor 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

21. marec ZDRAVA PREHRANA – NALOŽBA ZA PRIHODNOST 

viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

Z DOBRIM NAČRTOM DO USPEHA (PREHRANA 365 DNI) 

Jerneja Privšek, dipl. diet.  

18. april NIFTY TEST V NOSEČNOSTI 

Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. 

VPLIV EPIDURALNE ANALGEZIJE NA POTEK PORODA 

Asist. Jožica Wagner Kovačec, dr. med., specialist anesteziologije in 

reanimatologije 

PREDSTAVITEV PROJEKTA HOBOTNICA NA INTENZIVNI NEGI 

NOVOROJENČKOV ODDELKA ZA PERINATOLOGIJO UKC 

MARIBOR 

Tim medicinskih sester intenzivne nege novorojenčkov 

POPORODNO ZAUŽITJE POSTELJICE 

Rosemarie Franc, diplomirana babica 

16. maj ZDRAVLJENJE PACIENTOV Z IMUNOTERAPIJO NA ODDELKU ZA 

ONKOLOGIJO UKC MARIBOR 

Ana Demšar, dr. med. 

PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM Z 

IMUNOTERAPIJO  



Maja Ravnik, dr. med., predstojnica oddelka 

PREDSTAVITEV, PRIPRAVA IN APLIKACIJA ZDRAVIL ZA 

IMUNOTERAPIJO PRI PACIENTU Z RAKOM 

Nataša Koser, dipl. m. s. 

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA NA IMUNOTERAPIJI  

Irena Tominc Krajnc, mag. zdr. nege, Suzana Mlaker, dipl. m. s., 

Marija Horvat, dipl. m. s. 

19. september NADGRAJENE PREVENTIVNE OBRAVNAVE V PATRONAŽNEM 

VARSTVU 

tim patronažnih medicinskih sester, Patronažo varstvo ZD dr. Adolfa 

Drolca Maribor 

KONTINUIRANA OBRAVNAVA PACIENTOV: bolnišnica – domače 

okolje – domsko varstvo 

Primer obravnave pacienta s kirurško rano (oskrba, odvzem šivov) po 

operativnih posegih in carskem rezu 

17. oktober 

 

 

ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA DOJK IN ENERGIJSKO 

URAVNOVEŠANJE ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI 

Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor v sodelovanju z 

Zavodom Bisernica 

21. november 

 

ODVISNOSTI VČERAJ, DANES, JUTRI 

Tilen Zamuda, dr. med., spec. psih. 

OBRAVNAVE ODVISNIH SKOZ ČAS 

Milena Drakšič, viš. med. ses., UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo 

19. december (PRE)ŽIVETI V ODNOSIH – KAKO? 

Ksenija Zbičajnik, mag. zdr. nege 

Romana Čolić, psihoterapevtka 

 

STROKOVNI SEMINARJI, UČNE DELAVNICE 

  33..  zznnaannssttvveennii  ssiimmppoozziijj  DDrruuššttvvaa  mmeeddiicciinnsskkiihh  sseesstteerr,,  bbaabbiicc  iinn  zzddrraavvssttvveenniihh  tteehhnniikkoovv  

MMaarriibboorr  zz  mmeeddnnaarrooddnnoo  uuddeelleežžbboo::  »»BBOOLLEEČČIINNAA,,  TTIIHHAA  EEPPIIDDEEMMIIJJAA  SSOODDOOBBNNEEGGAA  ČČAASSAA««  

Vrste bolečine, anatomija in fiziologija zaznave bolečine, ocenjevanje in merjenje bolečine, 

vrednotenje lastnosti in intenzivnosti bolečine idr. (številne raziskave razkrivajo, da je bolečina 

še vedno neustrezno zdravljena oziroma prisotna in da sta opolnomočenost ljudi za samopomoč 



in uporabo naravnih sredstev slaba, zato bomo osvetlili vidike zdravljenja, regeneracije, 

rehabilitacije, farmakološke in naravne možnosti za življenje brez bolečine). 

 

  Strokovno srečanje z učno delavnico  »»KKOONNTTIINNUUIIRRAANNAA  ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNAA  OOSSKKRRBBAA  IINN  

NNEEGGAA::  SSKKUUPPAAJJ  NNAADD  RRAANNEE««  

DMSBZT Maribor v sodelovanju z UKC Maribor (nosilec teme) in z zavodi v regiji: akutne, 

kronične rane, poškodba tkiva zaradi pritiska (PTP), oskrba rane glede na vrsto in vzrok 

nastanka, ustrezna uporaba oblog: ocenjevanje dejavnikov tveganja za nastanek PTP in golenje 

razjede, podatki za opredelitev ciljev načrta zdravljenja in možnosti oskrbe, ocena kakovosti 

življenja pacienta, zagotavljanje ustreznega vnosa hranil, ocena bolečine, povezane s kronično 

rano, ocena lokacije, ocena ogroženosti za nastanek novih PTP in golenje razjede, vaskularna 

ocena, oskrba, preveza kronične rane, izbira ustrezne obloge, interdisciplinaren tim (medicinska 

sestra, enterostomalni terapevt, klinični dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt), opazovanje 

pacienta med oskrbo, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z oskrbo 

kronične rane. 

 

 Strokovno srečanje z okroglo mizo »»OODDNNOOSSII,,  SSKKRRIIVVNNOOSSTTII  IINN  RREESSNNIICCEE  OO  

BBRREEZZPPLLAAČČNNEEMM  BBOOGGAASSTTVVUU«« DMSBZT Maribor in vabljeni gostje 

 

 »»KKAAKKOO  ((PPRREE))ŽŽIIVVEETTII  VV  OODDNNOOSSIIHH??««::  učna delavnica, teoretični in izkustveni del, igra 

vlog (pripadnost, povezanost, zaupanje, dostojanstvo, prepoznavnost, sočutje, zasebno, 

poklicno življenje), Ksenija Zbičajnik, mag. zdr. nege 

 

   »»PPRREEPPOOZZNNAAVVAANNJJEE  IINN  PPRREEPPRREEČČEEVVAANNJJEE  IIZZGGOORREELLOOSSTTII  MMEEDD  ZZAAPPOOSSLLEENNIIMMII  VV  

ZZDDRRAAVVSSTTVVUU««::  učna delavnica s psihoedukacijo in učenjem veščin za preprečevanje 

izgorelosti, Sabina Kračun, dipl. m. s., mag. zakonskih in družinskih študij (PRIZMA – 

PRojekt Izgorelost Moč Asertivnosti) 

 

 »»SSPPOOPPRRIIJJEEMMAANNJJEE  SS  SSTTRREESSOOMM««:: 4 srečanja, Center za krepitev zdravja ZD dr. Adolfa 

Drolca Maribor 

 

 »»IIZZKKUUSSTTVVEENNAA  UUČČNNAA  DDEELLAAVVNNIICCAA vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  SSlloovveennsskkiimm  ddrruuššttvvoomm  HHoossppiicc««, I: 

Živeti s konflikti, bližina in distanca – prizadetost in toleranca, lasten odnos do življenja in 

soočenje s smrtjo; II: Umetnost poslušanja, podpora svojcem v času bolezni, proces 

umiranja; III: Proces žalovanja – izguba zdravja in podpora v času žalovanja, pomen 

duhovnosti v času hude bolezni ali umiranja, so-čutenje umirajočega bolnika 

 



KOMPETENČNI CENTER / RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Kompetenčni center predstavlja razvojnoraziskovalni center v zdravstveni in babiški negi v regiji, 

kjer sodelujejo partnerji iz regije in zunaj nje (posamezniki, regijski člani, ki se interesno 

združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, zdravstvene, socialnovarstvene ustanove, 

izobraževalne institucije), z namenom razvijati znanje in ključne kompetence zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi v obsegu potreb, ki izhajajo iz regije. 

 

  Učne delavnice PPOOKKLLIICCNNIIHH  AAKKTTIIVVNNOOSSTTII  IINN  KKOOMMPPEETTEENNCC  ((»»KKOONNTTIINNUUIIRRAANNAA  

ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNAA  OOSSKKRRBBAA  IINN  NNEEGGAA::  SSKKUUPPAAJJ  ZZAA  PPAACCIIEENNTTEE««  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  UUKKCC  

MMaarriibboorr  iinn  ssttrrookkoovvnniimmii  sseekkcciijjaammii  pprrii  ZZbboorrnniiccii  ––  ZZvveezzii));;  opis aktivnosti in praktično 

usposabljanje za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, razvoj interaktivnih orodij učenja 

in usposabljanja,  uuččnnee  ddeellaavvnniiccee  bbooddoo  oobbjjaavvlljjeennee  nnaa  sspplleettnnii  ssttrraannii  ddrruuššttvvaa  iinn  vv  UUttrriippuu))..  

  

AAkkttiivvnnoosstt  DDIIHHAANNJJEE  (drugi samostojni medicinski oddelki, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno 

terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za pljučne bolezni):  Dajanje kisika in vzdrževanje čistih 

dihalnih poti: aplikacija kisika/nosni kateter, binazalni nosni kateter, kisikova maska, maska z 

natančno koncentracijo kisika, Venturi, maska z visoko koncentracijo kisika – Ohio, aplikacija 

kisika–kanila, aspiracija dihalnih poti/skozi nos, usta, kanilo; Dihalne kanile: menjava dihalne 

kanile (brez tesnilke, s tesnilko), menjava dihalne kanile pri formirani oziroma dolgotrajni stomi, 

namestitev in čiščenje govorne kanile, odstranitev dihalne kanile, preveza/pritrditev dihalne 

kanile, opazovanje dihanja, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena 

vzgoja v zvezi z aktivnostjo.    

    

AAkkttiivvnnoosstt  PPRREEHHRRAANNJJEEVVAANNJJEE  IINN  PPIITTJJEE  (Klinika za interno medicino, Oddelek za intenzivno 

interno medicino):  Ocena prehranjenosti, Želodčna sonda: vstavljanje želodčne sonde, 

preverjanje lege, nega, hranjenje po želodčni sondi, enteralno prehranjenje – nastavitev, 

kontrola, menjava sistema, namestitev črpalke za enteralno hranjenje, opazovanje hranjenja in 

pitja, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z 

aktivnostjo.  

    

AAkkttiivvnnoosstt  IIZZLLOOČČAANNJJEE  IINN  OODDVVAAJJAANNJJEE  ––  IIZZLLOOČČAALLNNEE  SSTTOOMMEE  (Klinika za kirurgijo, Oddelek za 

abdominalno kirurgijo):  vzroki za izpeljavo izločalne stome, vrste, značilnosti izločalnih stom, 

zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo: predoperativna priprava, seznanitev z osnovnimi 

informacijami, določitev mesta izločalne stome, pooperacijska oskrba v bolnišnici, aplikacija 

klizme v izločalno stomo, informacije o življenju z izločalno stomo, učenje nege in oskrbe 

izločalne stome, pacient z izločano stomo v domačem okolju, spoprijemanje z novim načinom 

življenja in spremenjeno telesno podobo, nega in oskrba izločane stome: osnovna nega in 



oskrba izločalne stome, pripomočki za oskrbo izločalne stome, komplikacije in ukrepanje, 

nabava pripomočkov in druge pravice, življenje z izločano stomo: strokovna pomoč, stiki z ET, 

terenske sestre ET za pomoč pacientom s stomo, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni 

terapiji, Zveza in društva ILCO, prostovoljci; učne delavnice: prikaz in reševanje konkretnih 

primerov s pomočjo slikovnega materiala, oskrba izločalne stome na modelu. 

    

AAkkttiivvnnoosstt  GGIIBBAANNJJEE  ––  HHOOJJAA,,  SSEEDDEENNJJEE,,  LLEEŽŽAANNJJEE  IINN  SSPPRREEMMIINNJJAANNJJEE  PPOOLLOOŽŽAAJJAA//  

OOBBVVLLAADDOOVVAANNJJEE  TTVVEEGGAANNJJ  PPRRII  PPAACCIIEENNTTIIHH  (ENBO, Oddelek za psihiatrijo v sodelovanju z 

IFRM UKC Maribor, SZKŠ Maribor, FZV UM): 

ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi »Praktična ergonomija – ergonomska 

intervencija v ZN«, dvigovanje pacienta brez pripomočkov/z uporabo pripomočkov, menjava 

položajev v postelji, namestitev pacienta v fiziološki položaj, v terapevtski položaj, v položaj za 

diagnostično terapevtske posege, namestitev pacienta na blazino za preprečevanje razjede 

zaradi pritiska, nameščanje pripomočkov za gibanje, za ležanje, za razbremenitev, omejevanje 

gibanja s posebnimi varovalnimi sredstvi, ukrepi (PVU), nadzor v zvezi z gibanjem, 

dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo, 

ogroženost pacienta za padec, padec s postelje, izvajanje posebnih varovalnih ukrepov, 

oblikovanje kazalnikov kakovosti. 

    

DDAAJJAANNJJEE  IINN  PPRRIIPPRRAAVVAA  ZZDDRRAAVVIILL//DDIIAAGGNNOOSSTTIIČČNNOO  TTEERRAAPPEEVVTTSSKKII  PPOOSSEEGGII//  

OOBBVVLLAADDOOVVAANNJJEE  TTVVEEGGAANNJJ  PPRRII  PPAACCIIEENNTTIIHH::    

VENSKI PRISTOPI (odvzem krvi, priprava in dajanje zdravil): odvzem krvi iz vene, odvzem krvi 

iz venske valvule;  

PODKOŽNI VENSKI PREKAT (Oddelek za onkologijo UKC Maribor, Klinika za ginekologijo in 

onkologijo): odvzem krvi iz perifernega venskega katetra, odvzem krvi iz centralnega venskega 

katetra, preveza, prebrizgavanje perifernega/centralnega venskega katetra, opazovanje vbodnih 

mest, priprava in dajanje zdravil intravenozno, priprava in nastavljanje intravenozne (i. v.) 

infuzijske raztopine, parenteralnih infuzijskih raztopin, priprava infuzijskih črpalk in perfuzorjev, 

priprava in namestitev intravenoznih raztopin na infuzijsko črpalko, opazovanje pacienta med 

aplikacijo zdravil, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z venskimi pristopi. 

 

SUBKUTANA KANILA (Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo): 

teoretični in praktični del; 

  

  Učne delavnice s področja AALLTTEERRNNAATTIIVVNNIIHH  IINN  KKOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRNNIIHH  PPRRIISSTTOOPPOOVV  ZZAA  

OOHHRRAANNJJAANNJJEE  ZZDDRRAAVVJJAA  IINN  DDOOBBRREEGGAA  PPOOČČUUTTJJAA:  uuččnnee  ddeellaavvnniiccee  bbooddoo  oobbjjaavvlljjeennee  nnaa  

sspplleettnnii  ssttrraannii  ddrruuššttvvaa  iinn  vv  UUttrriippuu..  



PPRREEDDAAVVAANNJJAA  SSAANNJJEE  LLOONNČČAARR,,  ki  vodi civilnodružbeno gibanje Skupaj za zdravje človeka in 

narave in izdaja tudi mesečne novice v okviru društva Ognjič, Adriane Dolinar in sodelavcev, ki 

nas bodo seznanjali z zdravilno močjo narave in zelišč, mmeesseeččnnoo,,  ppoo  ddvvee  ššoollsskkii  uurrii,,  oobb  1166..0000,,  vv  

pprroossttoorriihh  ddrruuššttvvaa,,  UUlliiccaa  hheerroojjaa  JJeevvttiiččaa  55.. Nosilna tema bo BOLEČINA: 

 novi pogledi na bolečine, zakaj nastajajo in kako jih lahko odpravimo na naravne načine, 

 kako in koliko si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami pri odpravi bolečin (primerjave 

z zdravili, pravila pravilne uporabe idr., 

 ohranjanje zdravja ob izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem: Kako zmanjšati 

izpostavljenost elektromagnetnemu smogu? Igor Šajn, stavbni biolog. 

 

PPOODDPPOORRNNAA  SSUUPPEERRVVIIZZIIJJAA  IINN  SSVVEETTOOVVAANNJJEE  ZZAAPPOOSSLLEENNIIMM  VV  ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNII  IINN  BBAABBIIŠŠKKII  

NNEEGGII  TTEERR  OOSSKKRRBBII  

Skupinska in individualna pogovorna srečanja, Silvana Rafolt, mag. zdr. nege, transakcijski 

analitik, praktik z mednarodno diplomo, prostori društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor), termini 

bodo objavljeni na spletni strani društva in v Utripu. 

 

SSKKUUPPIINNSSKKEE  TTEERRAAPPIIJJEE  MMEEDDIICCIINNSSKKEE  HHIIPPNNOOZZEE, prostori društva (Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor), enkrat tedensko, ob ponedeljkih, med 18. in 20. uro. Program zajema 5 skupinskih 

terapij, posamezna terapija traja od 60 do 90 minut in je namenjena obvladovanju stresa, 

preprečevanju izgorelosti, izboljšanju delovne učinkovitosti, osebnostni rasti, Jernej Kocbek, dipl. 

zn., terapevt medicinske hipnoze, Gašper Grobelšek, dr. med, spec. otr. in mlad. psihiatrije, 

terapevt medicinske hipnoze. 

 

SSRREEČČAANNJJAA  ZZAA  OOSSEEBBNNOO  IINN  DDUUHHOOVVNNOO  RRAASSTT, po dogovoru, prostori društva (Ulica heroja 

Jevtiča 5, Maribor), med 18.00 do 20.00. Na srečanju udeleženci pridobijo teoretična znanja in 

praktične napotke za samostojno individualno delo doma, vodi se proces meditacije z 

ozaveščanjem in aktivnim razreševanjem vzrokov (proces transformacije), viš. pred. Nataša 

Mlinar Reljić, mag. zdr.-soc. manag., Reiki Mojstrica - Učiteljica®, Theta healing practitioner®, 

svetovalka za Karmično Diagnostiko in Regresijo. 

  

ZZVVOOČČNNEE  KKOOPPEELLII,,  pprroossttoorrii  ddrruuššttvvaa  ((UUlliiccaa  hheerroojjaa  JJeevvttiiččaa  55,,  MMaarriibboorr)),,  eennkkrraatt  mmeesseeččnnoo,,  oobb  

ppoonneeddeelljjkkiihh,,  mmeedd  1166..0000  iinn  1188..0000..  SSpprroossttiittvveennoo--rreeggeenneerraacciijjsskkaa  mmeettooddaa  uummiirrjjaa  uumm  iinn  sspprrooššččaa  tteelloo,,  

gglloobbookkaa  sspprroossttiitteevv  jjee  ooddlliiččnnaa  ppooddllaaggaa  zzaa  kkrreeppiitteevv  ssaammoozzddrraavviillnniihh  ssppoossoobbnnoossttii  tteelleessaa  iinn  

ddoosseeggaannjjee  nnoottrraannjjeeggaa  rraavvnnoovveessjjaa,,  MMaarrjjaann  ZZeelleenniikk  iinn  LLuukkaa  HHoozzjjaann..  

  



»»TTEELLOOVVAADDBBAA  ––  ZZDDRRAAVVAA  HHRRBBTTEENNIICCAA,,««  14 srečanj (Center za krepitev zdravja Zdravstveni 

dom dr. Adolfa Drolca Maribor). 

  

»»AAEERROOBBIIKKAA««::  Sabina Finžgar, tedenska srečanja, licencirani inštruktor skupinskih vadb.  

 

PUBLICISTIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

- Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim zapisom ob izvedbi 

strokovnih seminarjev. 

- Izdaja strokovne literature v sklopu raziskovalne dejavnosti. 

- Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva in promocijskega materiala. 

- Aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne literature v regiji, 

»STROKOVNA KNJIŽNICA«. 

 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA – UČENJE TUJIH 

JEZIKOV 

- Splošna angleščina za prave začetnike« – letni program, nadaljevalni tečaj angleščine – 

srednja raven intermediate – letni program. 

 

MEDNARODNI DAN ŽENA 

Ogled gledališke predstave, ženski popoldan. 

 

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER in BABIC 

Maj 2019: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico – Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) 

in medicinskih sester (12. maj)« na dnevih medicinskih sester in babic in na svečani akademiji. 

 

MEDGENERACIJSKO, MEDREGIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE  

PROJEKTNO VODENJE, PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV: Vloga medicinskih 

sester pri zdravljenju pacientov z rakom prostate in izboljšanju kakovosti njihovega življenja. 

 

SODELOVANJE Z REGIJSKIMI STROKOVNIMI DRUŠTVI IN STROKOVNIMI SEKCIJAMI 

PRI ZBORNICI – ZVEZI 

Redni letni posveti za medicinske sestre v ambulantah družinske medicine (4. april, 10. oktober 

2019). 

Učne delavnice za presojevalce ZBN (strokovne presoje Zbornice – Zveze, javna pooblastila). 

Strokovna srečanja RSD in SS v skladu z dogovorom. 

 

JESENSKA STROKOVNA EKSKURZIJA: tretji teden v septembru 2019, Ohrid, Makedonija. 



 

PREDNOVOLETNA SVEČANOST DRUŠTVA S PODELITIVIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ 

DRUŠTVA; SREBRNI ZNAK  

 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU AKTIVOV, INTERESNIH DEJAVNOSTI, PREŽIVLJANJA 

PROSTEGA ČASA, termini bodo objavljeni na spletni strani društva in v informativnem biltenu 

Utrip: 

 AKTIV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV (aktivno sodelovanje v društvenih dejavnostih); 

 AKTIV UPOKOJENIH (termini dogodkov bodo objavljeni naknadno), aktivno vključevanje 

v dejavnosti društva; 

 DELOVNA SKUPINA ZA OHRANJANJE ZGODOVINE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE 

NEGE: aktivnosti na področju zbiranja in urejanja zgodovinskih virov, stalna in začasne 

zgodovinske razstave v prostorih društva in v regiji delovanja; 

 PEVSKI ZBOR DRUŠTVA »La Vita«: sodelovanje na društvenih in kulturnih prireditvah v 

regiji in širše, 6. letni koncert zbora, 7. božično-novoletni koncert za bolnike in svojce v 

bolnišnični kapeli Antona Martina Slomška, zborovodkinja Klementina Mikec Korpič, 

vodja dejavnosti Anemarija Smonkar; 

 LIKOVNA DEJAVNOST: likovna skupina pod mentorstvom Simone Šuc, akademske 

slikarke, redne delavnice, likovne kolonije, razstave, vodja dejavnosti Boža Majcen; 

 KULTURNO, UMETNIŠKO, LITERARNO DRUŽENJE. 

 

Obiščite nas na naši spletni strani www.dmsbzt-mb.si in se nam pridružite. 

 

Vaše zaupanje – naša odgovornost! 

V imenu UO DMSBZT Maribor 

Ksenija Pirš, predsednica 


