PODELITEV SREBRNIH ZNAKOV IN ZAHVAL DMSBZT CELJE 2015
Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje je v četrtek 14.5.2015
podeljevalo srebrne znake in zahvale našim članom. Zahvaljujemo se predsednici Zbornice
Zveze Darinki Klemenc, ki nas je na tej proslavi nagovorila in pozitivno spodbudila k
nadaljnjem delu.
Ob tej svečani proslavi, ki je ob Mednarodnem dnevu babic in Mednarodnem dnevu
medicinskih sester, podelili »Srebrne zanke« regijskega društva Birgiti Rabuza in Timu
zdravstvene nege ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnice Celje. Zahvalili smo se
tudi Srednji zdravstveni šoli Celje, ki je z veliko volje in nesebične pomoči pomagala v teh
letih DMSBZT Celje pri izvedbi strokovnih srečanj in vseh ostalih aktivnosti, ki jih imamo.
Zahvala pa gre tudi našim upokojenim članom, ki so v lanskem letu zaslužno stopili v »čevlje
penzionistov« to pa so; Pavlina Nikolič, Martin Kač, Branka Kocuvan, Dana Durakovič,
Katarina Preložnik Marinka Zupančič in Vesna Bohar. Vsekakor pa še enkrat čestitamo naši
članici Nataši Medved za »Zlati znak« Zbornice Zveze in ji želimo v prihodnje obilo uspeha
pri delu.

RABUZA BRIGITA - Srebrni znak
Gospa Rabuza Brigita je je bila rojena v Večjem Brdu. Srednjo zdravstveno šolo je končala
1983 v Celju. Vpisala se je na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani , vendar so jo
potrebovali doma, zato je študij prekinila in se zaposlila v SB Celje v Centru za dializo. Kljub
oddaljenosti doma od službe se je odločila in nadaljevala študij v Mariboru. Opravila je tudi
predpisan program izobraževanja in pridobila naziv »diplomirana medicinska sestra«.
Doma je neutrudno gradila hišo in skrbela za družino. Ko se danes ozira nazaj, se sprašuje,
kako ji je to uspelo.
Danes je Vodja tima na dializi in v Ambulanti za bolezni ledvic. Je izredno požrtvovalna,
delovna, prilagodljiva, skrbna, profesionalna in izjemno pozitivna, njen obraz kljub občasnim
težkim trenutkom večinoma krasi nasmeh, ki pomirja in vzpodbuja.
Vsa ta leta poglobljeno pridobiva nova znanja, ki jih razdaja sodelavcem in pacientom.
Poznana je tudi izven lokalnih meja, saj pogosto predava na strokovnih srečanjih širom po
državi. Prav tako s prijaznostjo in potrpežljivostjo pacientom predaja znanje in jih opogumlja
na pred dializnih edukacijah. Svoje znanje prenaša tudi na mlajše sodelavce in na dijake in
študenta zdravstvene nege,
Brigita Rabuza je medicinska sestra z velikim srcem, širokim znanjem in neizmerno
pripravljenostjo pomagati pacientom, sodelavcem pa tudi živalim, torej vsem, ki pomoč

potrebujejo, zanjo ni nič nemogoče, spremembe pa se ji zdijo dobrodošle. Težko jo je v
skopih stavkih opisati, saj je Brigita s solzami v očeh berljiv roman, ki živi in diha z nami.
Ponosna je, da je medicinska sestra, da lahko pomaga drugim. Ponosna je na razvoj
zdravstvene nege v slovenskem prostoru h kateremu je tudi sama veliko pripomogla,
Če Srebrni znak izraža zahvalo za znanje, prepoznavnost, ponos in spoštovanje, potem je
sestra Brigita medicinska sestra, ki si ga nedvomno zasluži, so napisali predlagatelji.

Slika 1: Podelitev Srebrnega znaka Brigiti Rabuza

TIM ZDRAVSTVENE NEGE GINEKOLOŠKO PORODNIŠKEGA ODDELKA SB CELJE – Srebrni znak
Tim deluje na največjem oddelku v bolnišnici, ki se nahaja v stari zgradbi iz leta 1930.
Delujejo v 4 etažah in imajo 8 odsekov : Specialistične ambulante, Porodni blok, Operacijski
blok, Odsek za novorojenčke, Odsek za otročnice, Odsek za patološke nosečnosti in Odseka
za konzervativno in operativno ginekologijo z intenzivno nego. Vsak odsek je specifičen, delo
v njih je specifično, vendar se tudi prepleta in tim deluje usklajeno. Zdravstveno nego izvaja
86 zaposlenih . To so medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice. Letno opravijo in
sodelujejo pri okoli 2000 porodih, 3000 večjih ali manjših operativnih posegih in ničkoliko
oskrbnih dni. Izvajajo celostno obravnavo vseh zaupanih jim pacientk. Prisotne so ob njih od
spočetja , rojstva pa tudi ob poslavljanju od življenja.
Ponosni so na pridobljen naziv » Novorojenčkom prijazna porodnišnica », ki so ga pridobili
kot drugi v državi. Se pa trudijo, da so tudi materam prijazni.

Slika 2: Tim zdravstvene nege ginekološko porodniškega oddelka SB Celje

Medicinske sestre in babice svoje delo tudi vestno dokumentirajo in viden je njihov
prispevek pri razvoju in pripravi negovalne dokumentacije. Pri njih opravljajo delovno prakso
dijaki in študentje zdravstvene nege. S svojim delom se trudijo zagotoviti kakovostno in
varno zdravstveno nego vseh za katere delajo.
Za naš tim so pomembne vrednote : strokovnost, poštenost, odgovornost ter human in
etičen odnos do pacientov in njihovih bližnjih. Člani tima so vedno pripravljeni učiti se in
sprejemati pozitivne spremembe. Odlikuje jih dobro medsebojno sodelovanje, prizadevnost
in zavzetost pri delu in spoštljiv odnos do sodelavcev in pacientk. Zavedajo se pomena
dobrega komuniciranja in sodelovanja z vsemi sodelavci na oddelku.
Predlagatelji so napisali, da za vse člane tima velja verz Toneta Pavčka, ki pravi:

Ta svet je lep,
če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,
če stisneš roko nekomu,
ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,
če si človek do ljudi.

Slika 3: Iskrene čestitke za »Zlati znak« ZbZV Nataši Medved

Predsednica DMSBZT Celje,
Tomica Kordiš

