DMSBZT CELJE - PODELITEV SREBRNIK ZNAKOV 2016
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje smo 18.5.2016 imeli
svečano proslavo na kateri smo podelili »Srebrne znake« društva najuspešnejšim in
zaslužnim v preteklem letu. Proslave se je udeležilo veliko članov, s svojo prisotnostjo pa nas
je počastil tudi podpredsednik Zbornice Zveze Jože Prestor.
V preteklem letu so v naši Celjski regiji tudi upokojile naslednje kolegice; Mirjana Rep, Šmerc
Milka, Tamše Zdenka, Irena Vrban, Silva Čretnik, Mlekuž Milka, Darinka Ograjenšek, Vasiljevič
Snežana, Grobelšek Alojzija, Tatjana Višner, Helena Antloga, Darinka Ograjenšek, Jelka Gal,
Majda Povše, Majda Kokot, Marta Kodrič, Anica Slekovec, vsem kolegicam se iskreno
zahvaljujemo za preteklo delo in prispevek k napredku stroke zdravstvene nege.

Slika 1: Podelitev srebrnih znakov 2016

Srebrne znake DMSBZT Celje so letos prejeli:
- JULIJAN ŠPES je vso delovno dobo zvest Splošni bolnišnici Celje, kjer se je zaposlil leta 1974
v takratni delovni enoti bolnišnice, v Vojniku.
Aprila 1081 je začel uspešno delovno pot v mavčarni, takratnem TOZD-u, ki se je imenoval
Center operativnih oddelkov z anestezijo in leta 1983 postal vodja ekipe mavčarne. Ob delu
je leta 1989 končal takratno višjo šolo za zdravstvene delavce. Vodja odseka mavčarne je
ostal vse do leta 2016, ko se njegova uspešna poklicna pot zaključuje.
Ves čas je skrbel za razvoj stroke, pisal strokovne članke in bil aktiven član Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci. Sekcija ga je leta 2014 tudi nagradila
za dosežke na ožjem strokovnem področju. Aktivno je sodeloval na delavnicah v okviru
strokovnih srečanj in kongresov ter skupaj s sodelavci učil mavčarje novih tehnik mavčenja in
dela s sodobnimi materiali. Zadnja leta je njegov največji prispevek sodelovanje v skupini, ki

je oblikovala nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic ortopedskega tehnologa, ki je
zamenjal prejšnjega, bolj poznanega mavčarja. Je član strokovne skupine za preverjanje
znanja za področje ortopedskega tehnologa.
Poleg izredno uspešne poklicne poti pa Julijana Špesa odlikujejo. Večna vedrina, optimizem
in spoštljiv odnos do vseh sodelavcev in pacientov. Sodeluje povsod, kjer se družijo ljudje
dobrega srca, saj prepeva v kar treh pevskih zborih, s planinci odkriva lepote gora, zadnja
leta pa ga spoznavamo kot ljubečega dedka.
Julijan Špes je izjemen sodelavec v timu zdravstvene nege. V njegovem profesionalnem
delovanju so v ospredju empatičnost, strokovnost in natančnost. Srebrno priznanje si za
delovanje na področju razvoja zdravstvene nege mavčenja zagotovo zasluži.

- MILENA GUDALO je srednjo zdravstveno šolo končala v Novem Mestu leta 1976 in se takoj
vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani in jo končala leta 1979. Od takrat
naprej je kot njihova štipendistka zaposlena v Zdravstvenem domu Brežice. Leta 2000 se je
vpisala na izredni študij na Visoki šoli za zdravstveno nego v Mariboru in po dveh letih
uspešno končala študij ter postala diplomirana medicinska sestra. Delala je v dispanzerju za
žene, kasneje v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa. Kasneje je bila razporejena
na delovno mesto odgovorne sestre splošnih ambulant. Delo je opravljala slabo leto, a ker se
nikakor ni ujela na tem področju, je iskala možnost, da dela v dispanzerju za žene, dobila jo je
leta 1988 in jo opravljala do leta 2003, ko je bila imenovana za glavno medicinsko sestro
Zdravstvenega doma , danes pomočnica direktorja za zdravstveno nego. A še vedno dvakrat
tedensko dela v ambulanti, če je to potrebno, včasih tudi večkrat. Usklajuje delo zaposlenih v
zdravstvenem domu in poskrbi za strokovno plat zaposlenih.
V minulih letih je vodila šolo za bodoče starše, organizirala delo v dispanzerju za žene, kjer ji
zdravstveno vzgojno delo predstavlja velik izziv. Vključevala se je v medicino dela in
opravljala najzahtevnejše meritve, kot je avdiometrija.
V tistih časih je pripravljala tudi članke in prispevke za takratni radio in lokalni časopis.
Veliko dela na področju timskega dela, spremlja novosti na področju primarnega zdravstva in
ga spodbudno implementira v zavodu.
Kot glavna in odgovorna mentorica študentom in dijakom si prizadeva ohranjati učni zavod
in uspešno sodelovanje s fakultetami in srednjimi šolami.
Vrednote, ki odlikujejo gospo Mileno, so vztrajnost, požrtvovalnost, odgovornost, pripadnost
delovnemu kolektivu in delu. Ima izreden občutek za prepoznavanje stisk in težav sodelavk in
sodelavcev in se po najboljših močeh trudi pomagati.
Redno se vključuje v timske sestanke zdravnikov in tudi na tem področju prevzema
marsikatero zadolžitev – predvsem organizacijsko.
V Zbornici zdravstvene nege je brez prekinitev aktivna članica od leta 1979 do danes.
Prostovoljno se vključuje v Posavsko in obsoteljsko društvo proti raku, vključuje se tudi s
predavanji na seminarjih.

Skozi vsa obdobja njenega dela v zdravstveni negi se je aktivno vključevala v proces
zdravstvene nege, stremela k izboljšanju dela in pogojev dela na delovnih mestih. Vključevala
se je v organizacijo urgentnega centra v Brežicah, ki je bil prestavljen h kompleksu bolnišnice.
Pred tem tudi delovnih pogojev nujne pomoči v zdravstvenem domu. Predvsem je stremela
h kakovostni politiki vodenja in izboljšanju celostnega pristopa do pacienta ter k timskemu
delu.
Njeno vodilo je slediti strategiji razvoja zdravstvene nege, saj se zaveda, da je sodobna
zdravstvena nega varna, učinkovita, humana in kakovostna.
Njena moralna načela in njeno strokovno znanje poudarjajo veličino medicinske sestre v
vseh pogledih.

- Tima zdravstvene nege NEVROLOŠKEGA ODDELEKA Splošne bolnišnice Celje
Razlogov je več.
Kvalitetno izvajanje zdravstvene nege, ki jo neprestano izboljšujejo. Vedno v ospredje
postavljajo potrebe pacientov in njihove želje. Zdravstveno nego načrtujejo in izvajajo po
individualnem pristopu. Zdravstvena nega nevrološkega pacienta je zelo zahtevna, tako
fizično kot psihično. Zahteva veliko znanja, strokovnosti, potrpežljivosti, empatije,
profesionalne komunikacije in tudi fizične moči medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
In potrditev kvalitetne zdravstvene nege so številne pisne, ustne in celo radijske pohvale in
zahvale pacientov ter kazalniki kakovosti. Število padcev se iz leta v leto zmanjšuje, razjed
zaradi pritiska v letu 2015 ni bilo, razen pri pacientih, ki so bili premeščeni od drugod.
Nevrološki oddelek je učni oddelek za dijake Srednje zdravstvene šole Celje in za študente
Višje zdravstvene šole Celje, ki jim z veliko pozornostjo prenašajo svoje znanje, potrebno za
nadaljnjo strokovno pot.
Oddelek aktivno sodeluje pri razvoju zdravstvene nege, izpopolnjevanju in oblikovanju
dokumentacije zdravstvene nege skupaj z ostalimi področji zdravstvene nege.
Aktivno deluje na področju širjenja in izpopolnjevanja znanj o zdravstveni negi nevrološkega
oddelka (po možganski kapi, multipli sklerozi, parkinsonizmu, epilepsiji in drugih) z aktivnimi
udeležbami na seminarjih, strokovnih delavnicah, namenjenih za širšo strokovno javnost.
Tim zdravstvene nege sodeluje in organizira strokovne delavnice za zdravstvene delavce.
Na oddelku je organiziran aktiven tim MS sester. To so medicinske sestre, ki se ukvarjajo s
pacienti z multiplo sklerozo. Nudijo jim vso podporo ob pojavu stoterih težav, vprašanj in
dilem. Za te paciente organizirajo delavnice, na katerih poskušajo odgovoriti na vsa vprašanja
in jim pomagati. S tem so pacienti celostno in kvalitetno obravnavani.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se intenzivno vključujejo v uvajanje številnih novosti
pri zdravljenju bolnikov po akutni možganski kapi in ostalih obolenjih, kjer so pomemben
člen za dosego kakovostne, celostne obravnave pacientov. Med te novosti sodijo žilna
diagnostika in zdravljenje.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki nevrološkega oddelka se morajo neprestano
izobraževati, seznanjati z novostmi, ki jih je na področju ogromno. Pogosto se izobražujejo v
svojem prostem času. Vključevati se morajo v vse veje nevrologije in s tem izboljševati
kvaliteto zdravstvene nege – kljub kadrovskemu primanjkljaju, saj vse te aktivnosti izvajajo
ob rednem delu. Ogromno dejavnosti ni zabeleženo, torej so dokumentacijsko nevidne, a za
paciente zelo pomembne.
Največje zadovoljstvo pa za medicinske sestre in zdravstvene tehnike predstavljajo
zadovoljni pacienti in njihovi svojci. Zaposleni odlično vzdržujejo zelo pomembne dobre
medosebne odnose, kar se kaže v pozitivnem vzdušju na oddelku.
Zato si medicinske sestre in zdravstveni tehniki nevrološkega oddelka zaslužijo priznanje
SREBRNI ZNAK, ki jim je potrditev njihovega trdega dela in zagon za delo v prihodnje.
Vsem skupaj še enkrat želim srečno pri ustvarjanju in delu naprej, predvsem pa, da se še
naprej trudijo in timsko delujejo se razumejo in med sabo spoštujejo.
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