REGIJSKA PROSLAVA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE 2017
Letošnje leto je še posebej svečano saj skupno praznujemo 90 let. Društvo medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije pa je svojo svečano proslavo in podelitev
»Srebrnih znakov » društva praznovalo 17.5.2017. Z obiskom nas je razveselila tudi naša
predsednica Zbornice Zveze Monika Ažman, ki je v govoru poudarila letošnji moto
mednarodnega dneva medicinskih sester: »Vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega
razvoja in babic« in »Babice, matere in družine - partnerji za vse življenje«.
Namen delovanja Društva Celjske regije, je predvsem razvoj kakovostne in varne zdravstvene
in babiške nege. Poudarek dajemo vseživljenjskemu izobraževanju na področju stroke. V
vsem tem času smo bili aktivno vključeni v vsa dogajanja na področju zdravstvenega varstva,
zdravstvene nege, izobraževanja in raziskovalnega dela. Sproti spremljamo tudi aktualna
politična dogajanja v naši lokalni in regionalni skupnosti. Druženje tako na izletih, kot
pohodih nas še posebej združuje in povezuje. Nekaj med nami pa si je za dolgoletno delo
prislužilo upokojitev. Kljub, nekateri povedo, da imajo v »penziji« še več dela, so si vzeli čas
in se z nami družili tokrat in upamo, da bodo imeli čas še tudi za druženje z nami v prihodnje.
Letos smo ob podelitvi Zlatih znakov Zbornice Zveze imeli tudi članico DMSBZT Celje Mirjano
Rep, ki je vsa leta neumorno in strokovno delala na dializnem oddelku, bila pa je tudi aktivna
v Nefrološki sekciji - Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za področje
nefrologije, dialize in transplantacije. Čestitamo!
Naša, če lahko tako rečemo gospa Marjana Novak, pa je z nami in na naših regijskih
proslavah že celih 20 let. Napoveduje in sestavlja tekste ter poskrbi, da smo slišni in vidni
tudi v medijih. Kljub temu, da nima poklica medicinske sestre ali babice je v vseh letih ta naš
poseben poklic dodobra spoznala. Ob tej priložnosti pa smo se ji tudi zahvalili.

Da pa so naši pohodi že tradicionalno vsako leto na Sedmera jezera pa je zaslužen naš vodič
Ludvik Stopar ter njegov drugi vodnik Bojan Točaj, ki smo se mu tudi ob tej priložnosti
zahvalili.
V lanskem letu so se iz naše regije upokojil Špes Julijan, ki je med svojo poklicno kariero se
neprestano strokovno izpopolnjeval, svoje znanje pa nesebično delil med dijake, študente in
sodelavce in jih motiviral k izboljšanju obravnave pacientov. Kot aktivni član društva
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se je v urgenci priključil delovni skupini za
pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije - ortopedski tehnolog in tudi sam leta 2009
pridobil certifikat ter licenco za preverjanje in potrjevanje NPK – ortopedski tehnolog na
državni ravni. Aktivno je sodeloval tudi pri organizaciji in izvedbi strokovnih srečanj sekcije.
Julijana ne odlikuje le delovna vnema v službi in sekciji, pač pa sodeluje povsod, kjer se
družijo ljudje dobre volje. Prepeva kar v treh pevskih zborih, s planinci pa odkriva lepote
gora. Zato mu sodelavci sporočajo: Ostani zdrav in nasmejan. Prepevaj, potuj in se veseli
življenja!

Tatjana Sečki, srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti, je svojo poklicno pot
začela leta 1976 v Splošni bolnišnici Celje in v njej ostala vse do upokojitve 2016. Svoje
delovne izkušnje in znanje si je pridobivala z delom v ambulantah takratne bolnišnične
poliklinike. Zaposlena je bila v urgentnem centru, od leta 2003 do upokojitve pa je delala v
specialistični revmatološki ambulanti, ki je bila od leta 2009 del oddelka za angiologijo,
endokrinologijo in revmatologijo. Redno se je udeleževala izobraževanj s področja
revmatologije in s tem nadgrajevala svoje znanje.
Vse dobro v novem življenjskem obdobju!
Štefka Kvas je opravljala delo babice polnih 40 let na ginekološko porodniškem oddelku v
Splošni bolnišnici Celje. Delo je opravljala vestno, odgovorno in strokovno, z velikim
občutkom empatije do nosečnic in porodnic. Vedno je imela korekten odnos do sodelavcev

ter z veseljem prenašala svoje znanje in izkušnje na mlajše sodelavke. Iz njenega kolektiva ji
sporočajo, da ji v pokoju želijo čim več zdravja, sreče in dobrega osebnega počutja. Veseli
bodo, če jih bo kdaj obiskala.
Adela Zagoričnik je bila v Splošni bolnišnici Celje zaposlena od julija 1977. Svojo
profesionalno pot je kot inštrumentarka začela na otorinolaringološkem oddelku. Zadnja leta
pa je delala kot inštrumentarka v COB, predvsem v septični operacijski dvorani oziroma
šivalnici, kjer je posredovala znanje in izkušnje mladim sodelavcem, mnogim je bila kar druga
mama. Vseskozi je bila aktivna članica sindikata v SB Celje, nekaj časa tudi predsednica. Brez
njene neomajne volje in vztrajnosti bi ta sindikalna enota poniknila. Leta 2006 je dobila tudi
priznanje ČLOVEK IN POL, ki ga podeljuje Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.
Adela je medicinska sestra s številnimi izkušnjami, prigodami in modrimi nasveti.
Metka Krašovic je bila zaposlena v SB Celje od novembra 1976. Ves čas službovanja je bila
zaprisežena področju operacijske zdravstvene nege. Z bogatimi delovnimi izkušnjami, ki jih je
pridobivala tudi na strokovnih izobraževanjih, je opravljala dela in naloge vodje v
travmatološki operacijski dvorani. Znanje in izkušnje je prenašala tudi na mlajše generacije. Iz
Metke je vela toplina, prijateljstvo in sočutje. Razumela je sodelavce v težavah in jim
posredovala nasvete. Bila je vzorna, poštena, zanesljiva, vdana, marljiva in neumorna. S
svojimi bogatimi izkušnjami, človeško toplino in izjemnim veseljem do dela ter predanostjo
kolektivu je predstavljala vzor vsem zaposlenim!
Majda Bezgovšek je polnih 40 let delala na nevrološkem oddelku, sprva v bolnišnici Vojnik,
nato pa v SB Celje. Zdravstveno nego težkih nevroloških bolnikov je opravljala strokovno,
odgovorno, z veliko empatije in vztrajnosti. Znašla se je v vsaki situaciji, vedno je znala
reševati konfliktne situacije. In kadar je bila v službi sestra Majda, so vsi vedeli, da bo ta dan
potekalo vse v redu. Bila je tista sestra, ki se je kljub obilici dela znala ustaviti ob bolniku, se z
njim pogovarjati, ga poslušati, tolažiti in spodbujati. Ni se ji bilo težko izpostavljati, ko se je
nemalokrat zavzemala za bolnike. Bila je in je še zagovornica kakovostne zdravstvene nege,
vedno usmerjene k bolniku. Je in bo ostala odličen vzgled sodelavcem in mlajšim
generacijam. S svojim delom in odlično karizmo je na nevrološkem oddelku pustila
neizbrisen pečat. Je medicinska sestra z veliko začetnico! Na oddelku jo bodo zelo pogrešali!
Darinka Pavlič je po končanem šolanju poklicno pot začela na nevropsihiatriji v Vojniku. Želja
po znanju jo je vodila na dermatološki oddelek celjske bolnišnice. Ob raznovrstnem delu si je
pridobila veliko strokovnega znanja in izkušenj s pacienti v vseh starostnih obdobjih. Bogate
delovne in življenjske izkušnje je želela prenesti na mlado generacijo. Odločila se je za
pedagoški poklic in 20 let na Srednji zdravstveni šoli Celje poučevala praktični pouk in
strokovno teoretične vsebine v različnih zdravstvenih programih. Svoje strokovno znanje je
ves čas dopolnjevala z izobraževanjem in skrbela za osebnostno rast. Odlikovale so jo
ljubezen in predanost poklicu, moralno-etična drža, marljivost, doslednost, natančnost ter
pozitivna naravnanost. Vedno si je vzela čas za pogovor s sogovorniki. Še kot srednješolka se
je včlanila v društvo medicinskih sester. Kasneje je z društvom začela aktivno sodelovati, več
kot desetletje je bila članica Izvršnega odbora ter povezovalni člen med Srednjo zdravstveno
šolo Celje in društvom. Za aktivno vlogo v delovanju društva je leta 2009 prejela srebrni
znak. Sodelavci so ponosni, da so skupaj ustvarjali zgodbo o uspehu. Pogrešajo njeno toplo
besedo, iskren nasmeh in dobro voljo!

Ob koncu lanskega leta je svojo bogato strokovno in raznoliko profesionalno pot zaključila
višja medicinska sestra Karlina Praprotnik. Vsa leta zaposlitve je delala v mladinskem in
otroškem zobozdravstvu Zdravstvenega doma Celje. Najprej je delala kot zobna asistentka,
nato pa je ob delu končala višjo šolo za medicinske sestre in začela orati ledino v
zobozdravstveni preventivi na Celjskem. Začetki so bili težki, a njena dobra volja in trdo delo
so kmalu obrodili sadove. S svojim neutrudnim delom, bogatim strokovnim znanjem in srčno
kulturo je vsem populacijam privzgajala vrednoto zdravja zob in ustne votline.
V vseh letih službovanja je bila mentorica večini medicinskih sester, ki jih je uvajala v
zobozdravstveno preventivo, ne samo v celjski regiji ampak tudi v širši okolici. Svoje znanje je
rada delila s sodelavci in ga vedno nadgrajevala. Delo ji je bilo pisano na kožo, kot rečemo.
Sodelavci, otroci in učitelji so jo spoštovali in jo imeli radi. To se je kazalo ob vseh dogodkih,
še posebej pa ob njenih zadnjih obiskih v šolah, kjer so jo zasuli s pozornostmi. Nove moči si
je nabirala ob hoji v hribe, delu na vrtu, pomoči drugim, v veri. Zdaj bo za njene priljubljene
aktivnosti več časa in verjamejo, da ga bo preživljala kvalitetno, kot to zna.
Jožefa Krč se je po srednji zdravstveni šoli za šest let zaposlila v Domu Nine Pokorn Grmovje.
12 let je bila zaposlena v obratni ambulanti Železarne Štore. Svojo poklicno pot je nadaljevala
v Vrtcu Šentjur in se po treh letih zaposlila v zasebni ambulanti za splošno medicino dr. Hilde
Prebil. V ZD Šentjur je prišla leta 2011 in večino delovne dobe opravljala na triaži. Kljub
razmeroma kratkem času zaposlitve v tem javnem zavodu, je »naša mami Joži«, kot so ji radi
rekli, pustila neizbrisne sledi. Jožica je bila prva oseba, ki si jo srečal, ko si vstopil v ZD
Šentjur, in zadnja, ko si ga zapuščal. Vedno prijazna, preveč ustrežljiva, spoštljiva, dobre
volje, skratka oseba, ki jo bodo obiskovalci ZD in zaposleni izjemno pogrešali. Vedno je našla
čas in prisluhnila človeku, mu svetovala in namenila nekaj dobrih besed in tudi na mlajše
sodelavce prenašala znanje in spoštljiv odnos do pacientov. »Bila si naš pravi biser!« so še
zapisali njeni sodelavci!
Marija Martinčič je obiskovala Srednjo šolo za zobne asistente v Ljubljani. Po končanem
šolanju se je leta 1977 zaposlila v zobni ambulanti Zdravstvenega doma Planina pri Sevnici.
Po štirih letih je poklicno pot nadaljevala v otroški zobni ambulanti Zdravstvenega doma
Šentjur – pri pedontologinji Andreji Šmid Kalajdžiski. Leta 1995 je ta ambulanta postala
zasebna zobna ambulanta. Ob upokojitvi pedontologinje Šmid Kalajdžiski je ambulanto
prevzela pedontologinja Aleksandra Ferlež in tako je bila Marija do svoje upokojitve
zaposlena pri FERDENT d.o.o. Z lepo besedo, prijaznim pogledom in spodbudo je
Martinčičeva marsikateremu otroku pomagala premagati strah na zobozdravniškem stolu.
Tudi v Domu upokojencev Polzela so imelo sodelavko, ki se je lani upokojila. To je Jožefa
Fekonja. Jožica, kot so jo klicali, je bila v domu upokojencev zaposlena od oktobra 1980 na
delovnem mestu srednje medicinske sestre. Bila je izredno strokovna, natančna in
profesionalna oseba. Imela je veliko mero potrpežljivosti tako do starostnikov kot do
sodelavcev. Velikokrat je bila mentorica pri uvajanju novih sodelavcev v proces zdravstvene
nege. »Bila je čudovita oseba, ki je znala razmejiti službeno in privatno življenje, zato je v
svoje delovno okolje vedno prihajala z nasmeškom in velikim veseljem,« so zapisali sodelavci.
Vsem našim zasluženo upokojenim zahval želimo vse dobro v zlati jeseni življenja!
Nekateri na to obdobje še čakajo in čakajo, delajo, ustvarjajo, ljubijo in prepevajo.

Ob tej svečani proslavi pa smo podelili tudi dva »Srebrna znaka« DMSBZT Celje in sicer Jani
Petelinšek in Timu travmatološke zdravstvene nege Splošne bolnice Celje.
Jana Petelinšek se je po šolanju na Srednji zdravstveni šoli Celje leta 1979 zaposlila v
patronažni službi Zdravstvenega doma Celje, kjer je zaposlena še danes. Željna znanja se je
še istega leta vpisala na Višjo zdravstveno šolo v Mariboru, kjer je diplomirala. Kot so zapisali
predlagatelji, »našo Jano« odlikuje veselje do opravljanja poklica patronažne medicinske
sestre, kar se odraža v izredno spoštljivem in toplem odnosu do vseh varovancev. Slednji jo
poznajo po njenem vestnem delu in nenehni pripravljenosti pomagati v vsakem trenutku, ob
vsakem času. Pacienti in svojci na terenu so jo vedno veseli. Navezani so nanjo zaradi
požrtvovalnosti in opravljanja tistih nalog, ki bi jih sicer morali opraviti varovanci ali njihovi
svojci. S svojih nasmehom, z dobro voljo in prijaznostjo razveseljuje vse na terenu že 37 let.
Aktivna je tudi v lokalni skupnosti, kjer mesečno izvaja meritve in zdravstveno – varstveno
delo.
Z zadovoljstvom prenaša znanje na mlajše, ki jim je odlična mentorica. Ustvarila si je družino
in ko sta otroka odrasla, je počasi začela uresničevati svoje želje po potepanjih po hribih naše
lepe Slovenije, kasneje pa je ta potepanja razširila tudi na bolj oddaljene kontinente. Včlanila
se je v planinsko in tekaško društvo, saj je ugotovila, da rada tudi teče. To svoje veselje do
gibanja v naravi je želela deliti s kolegicami, medicinskimi sestrami. Na njeno idejo in pobudo
je bila v DMSBZT Celje ustanovljena pohodniška in tekaška sekcija. Društvo je tako v zadnjih
treh letih uspešno izpeljalo že veliko planinskih izletov, ki so vsako zadnjo soboto v mesecu.
In Jana skrbi za udeležbo članic in članov društva na raznih tekih in maratonih. Hvaležni so ji
za njeno organizacijo planinskih in tekaških dogodkov, za njen čas in dobro voljo, za
spodbudo in krepitev zdravja medicinskih sester. »Si odlična sodelavka, v vsakem trenutku
pripravljena pomagati in predajati svoja znanja in izkušnje mlajšim kolegicam, Ostani takšna,
kot si, saj si takšna najboljša.« Zato gre letošnji prvi srebrni grb v roke Jani Petelinšek.
Čestitamo!
Tim zdravstvene nege Travmatološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje izhaja iz
spoznanja, da so aktivnosti zdravstvene nege in negovalni problemi vedno bolj kompleksni,
zato želijo s kazalniki kakovosti zdravstvene nege zagotoviti, da bo vsak pacient obravnavan
tako, da bo čimprej neodvisen pri opravljanju življenjskih aktivnosti, da bo obravnavan
sistematično in načrtovano po metodi procesa zdravstvene nege ter da bo njegova
obravnava kontinuirana, kompleksna in koordinirana. Vse to pa zahteva ogromno znanja,
izkušenj, empatije, spoštovanja in razumevanja med člani, predanosti delu in delovni
organizaciji ter profesionalne komunikacije. In prav potrditev tega jim dajo številne pisne in
ustne pohvale ter zahvale pacientov in svojcev.
Na oddelku redno izvajajo pogovore o varnosti, beležijo padce pacientov, razjede zaradi
pritiskov ter morebitne incidente. Merjenje rezultatov njihovega dela je nujno za
vrednotenje, omogoča jim prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Izvajajo
negovalne vizite, pri čemer spremljajo izvajanje standardov zdravstvene nege. Da bi izboljšali
svoje delo, so na oddelku začeli izvajati delavnice s področja reanimacije ter mini interna
izobraževanja o najpogostejših napakah, ki jih opazijo pri svojem delu.
Aktivno sodelujejo pri razvoju zdravstvene nege na izobraževanjih znotraj in zunaj Splošne
bolnišnice Celje ter pri izpopolnjevanju in oblikovanju dokumentacije na področju

zdravstvene nege. Travmatološki oddelek je učni oddelek za dijake Srednje zdravstvene šole
Celje, nekateri člani negovalnega tima so si pridobili naziv strokovni sodelavec za področje
zdravstvene nege za delo s študenti Visoke zdravstvene šole Celje in se na oddelku kot
mentorji vključujejo v proces izobraževanja s študenti.
Oddelek ima šolskega koordinatorja za področje zdravstvene nege kirurškega bolnika, ki se s
svojim delom aktivno vključuje v proces izobraževanja študentov Visoke zdravstvene šole
Celje in je s svojim člankom sodelovala na mednarodni konferenci iz managmenta.
V timu zdravstvene nege imajo zaposleno, ki si je pridobila specialna znanja s področja
bolnišnične higiene, ter zaposleno, ki je kot članica izvršnega odbora aktivno vključena v
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje. Večina zaposlenih pa že
vrsto let izkazuje članstvo v zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se intenzivno vključujejo v uvajanje številnih novosti
pri zdravljenju travmatoloških pacientov po operacijah kolka, medenice, hrbtenice,
zdravljenju politravmatiziranih pacientov in zdravljenju nevrokirurških pacientov. Kot tim se
udeležujejo številnih izobraževanj, strokovnih izpopolnjevanj s področja ortogeriatrije,
urgentne medicine, novosti pri zdravljenju ran ter supervizije.
Člani negovalnega tima si med sabo zaupajo, pomagajo, drug drugega spodbujajo in se
veselijo skupnih uspehov. S strokovnostjo, spoštovanjem in entuziazmom nudijo oporo
pacientom in njihovim svojcem ter se zavedajo, da je timsko delo im medsebojno
sodelovanje izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo vsakega pacienta. S predanostjo
poklicu, profesionalnostjo ter z dobrimi medsebojnimi odnosi pridobijo zaupanje pacientov,
pri delu pa jih vodi težnja za razvoj kakovostne in varne zdravstvene nege.
Za vse našteto so si prislužili priznanje - Srebrni znak! Iskrene čestitke!

Čestitkam se pridružujejo tudi vsi, ki so bili nekdaj del travmatološkega tima.
Veselijo se z vami in vam želijo, da bi kljub večkrat težkim trenutkom ohranili
tople roke in čuteče srce.
Predsednica DMSBZT Celje
Tomica Kordiš

