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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV V PSIHIATRIJI 

 

 

 

Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v psihiatriji za leto 2013 

 

 

Ljubljana, 09.12.2013  

 

 

V letu 2013 je Sekcija MS in ZT v psihiatriji uspešno organizirala eno strokovno srečanje, ki 

je bilo, glede na čas v katerem se nahajamo,  dobro obiskano. Strokovno srečanje z naslovom  

s prepletanjem kakovosti in stroke stopamo na pot odličnosti je bilo organizirano skupaj s 

Psihiatrično bolnišnico Begunje 1. oktobra 2013. Tokrat zaradi zmanjšanja stroškov nismo 

izdali zbornika, ampak smo izdali le powerpoint predstavitve. Na srečanju je bila izražena 

potreba po nadaljnjem skupnem delovanju na področju nenehnega izboljševanja kakovosti pri  

obravnavi pacienta s težavami v duševnem zdravju.  

 

Predvideni strokovni srečanji z naslovom Izzivi pri obravnavi forenzičnega pacienta in 

Svetovalne in motivacijske tehnike 2. del sta bili, po odločitvi programsko-organizacijskih 

odborov in IO Sekcije, prestavljeni v leto 2014. Glede na spremenjene oz. zaostrene pogoje 

pri organizaciji strokovnih srečanj bo Sekcija MS in ZT v psihiatriji v prihodnje posebno 

pozornost namenjala pravočasnemu pridobivanju sponzorskih sredstev in finančni vzdržnosti 

posameznega strokovnega srečanja. 

 

Na volilni skupščini, ki je potekala 1.10.2013 ob strokovnem srečanju v PB Begunje, je bil za 

predsednika Sekcije MS in ZT v psihiatriji za mandatno obdobje 2013-2017 izvoljen mag. 

Branko Bregar. 
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Izmed desetih prijavljenih kandidatov za člane/članice IO Sekcije MS in ZT v psihiatriji so 

bili v nov mandat izvoljeni: 

 

1. Viktorija Štiglic (Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor) 

2. Darko Loncnar (PB Begunje) 

3. Barbara Možgan (PK Ljubljana) 

4. Urška Poček (PB Vojnik) 

5. Aljoša Lapanja (PK Ljubljana) 

6. Vesna Krof (PB Ormož) 

7. Anja Mivšek (PB Idrija) 

8. Petra Kodrič (CPZOPD, ZD Maribor) 

 

Na predlog IO Sekcije MS in ZT v psihiatriji je na 9. Kongresu zdravstvene in babiške nege 

Slovenije Zlati znak, najvišje strokovno priznanje Zbornice-Zveze, dobila naša članica mag. 

Jožica Peterka Novak. 

 

Sekcija MS in ZT v psihiatriji je v mesecu aprilu 2013 aktivno začela z raziskovalnim 

projektom z naslovom Dejavniki povezani z zdravstveno nego, ki vplivajo na uvedbo 

posebnih varovalnih ukrepov. Raziskava je zajela vse psihiatrične bolnišnice v Sloveniji, 

odziv sodelavcev je bil velik. Prvi rezultati in zaključek raziskave se pričakuje v letu 2014 in 

bo pomembna podlaga za morebitno izboljšanje klinične prakse in za nadaljnje raziskave na 

tem področju v posameznih zavodih.  

 

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Stalne 

delovne skupine glavnih medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi je v letu 2013 

zasedal na treh rednih sejah in štirih korespondenčnih sejah.  

 

Prva seja IO Sekcije je potekala 28.2.2013 v Psihiatrični kliniki Ljubljana. Pomembnejši 

sklepi seje: 
 

    Sklep 1/28022013 IO Sekcije MS in ZT v psihiatriji izraža odločno nestrinjanje in 

nasprotovanje Odredbi o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti 

vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 

2013). IO poziva vse sekcije znotraj Zbornice-Zveze, da izrazijo svoje 

nasprotovanje novi odredbi. 

    Sklep 4/28022013 IO Sekcije soglasno sprejema spremembe in dopolnitve k 

poslovniku Sekcije MS in ZT v psihiatriji. S tem je nov poslovnik sprejet in bo 

posredovan upravnemu odboru Zbornice-Zveze v potrditev. 

    Sklep 5/28022013: Sklep 8/26092012 se spremeni, in sicer: Sekcija MS in ZT v 

psihiatriji določa sledeči cenik za pridobivanje sponzorskih sredstev: 

1. satelitsko predavanje (15 min): 600 eur (DDV ni vključen). 

2.     satelitsko predavanje (20 min): 800 eur (DDV ni vključen). 

3. 1 stran v zborniku: 400 eur (DDV ni vključen . 
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4. 2 strani ali več v zborniku: 700 eur (DDV ni vključen). 

5. zakup razstavnega prostora: 600-800 eur (DDV ni vključen) . 

6. prispevek v zborniku: 500 eur (DDV ni vključen). 
 

    Sklep 6/28022013 IO Sekcije določa volilni odbor: Barbara Možgan (PK Ljubljana) 

in dva člana iz Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor (imena sporočena naknadno). 

Prijave na razpis volilni odbor sprejema do 15.10.2013. 

    Sklep 7/28022013 IO Sekcije podpira vse zastavljene aktivnosti in Delovno skupino 

za področje specializacij v zdravstveni negi na področju psihiatrije. IO Sekcije 

soglasno potrjuje izdelavo programa specializacije  z Visoko šolo za zdravstveno 

nego Jesenice.  

    Sklep 8/28022013 IO Sekcije soglasno potrjuje izdelavo programa specializacije iz 

psihiatrične zdravstvene nege  z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice. 

 

Druga seja IO Sekcije  je potekala 23.5.2013 v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. 

Sklepi seje: 

 

 Sklep 1/23052013 IO Sekcije MS in ZT v psihiatriji poziva vodstvo Zbornice-Zveze, 

da svoje članstvo natančno seznani s stanjem na področju izvajanja pooblastil in o 

pomenu le tega za vsakega zaposlenega v zdravstveni / babiški negi. 

 Sklep 2/23052013 IO soglaša z nakupom dveh tujih strokovnih knjig s področja 

forenzične psihiatrične zdravstvene nege. 

 Sklep 3/23052013 Sklep6/28022013 se spremni: IO Sekcije določa volilni odbor: 

Barbara Možgan (PK Ljubljana), Ljubica Kovač Vovk in Jerca Zupan (obe PB 

Begunje). Prijave na razpis volilni odbor sprejema do 10.9.2013. 

 Sklep 4/23052013 Sekcija bo vsem aktivno neposredno sodelujočim na raziskovalnem 

projektu »O odnosu zaposlenih do PVU« izplačala denarno nadomestilo. 

 

Tretja seja IO Sekcije je potekala 17.10.2013 v Psihiatrični kliniki Ljubljana.  

Sklepi seje: 

 

 Sklep 1/17102013 Za mandatno obdobje 2013-2017 IO Sekcije potrdi za mesto 

podpredsednika Sekcije MS in ZT v psihiatriji g. Darko Loncnarja.  

 Sklep 2/17102013 Za mandatno obdobje 2013-2017 IO Sekcije potrdi za mesto tajnika 

Sekcije MS in ZT v psihiatriji g. Aljoša Lapanja. 

 Sklep 3/17102013 Pri strokovnih srečanjih v izvedbi Sekcije MS in ZT v psihiatriji se 

omeji tiskano verzijo zbornika prispevkov na 30-40 (za aktivne udeležence, člane IO 

Sekcije, 3 zbornike za vsako bolnišnico). Pasivni udeleženci dobijo zbornik v zaščiteni 

elektronski obliki. 

 Sklep 4/17102013 IO Sekcije imenuje programsko organizacijski odbor za strokovno 

srečanje Motivacijske in svetovalne tehnike 2. del v sledeči sestavi: mag. Branko 

Bregar, Petra Kodrič, Metka Debevc Švigelj, Barbara Možgan, Aljoša Lapanja. 
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 Sklep 5/17102013 IO Sekcije potrjuje program dela Sekcije MS in ZT v psihiatriji za 

leto 2014. V programu so načrtovana tri strokovna srečanja: 
 

1. Samostojno organizirano strokovno srečanje 

       Naslov: SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE 2. del  

       Datum: 16-17-01.2014  ali 23-24.1.2014  

       Kraj: Strunjan ali Rogaška Slatina 

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj z Psihiatrično kliniko Ljubljana 

     Naslov: PODPORA PACIENTU PRI OBVLADOVANJU DUŠEVNE MOTNJE 

                   Redno, pravilno in odgovorno sodelovanje pri terapiji  

      Datum: 08.04.2014  

      Kraj: Psihiatrična klinika Ljubljana  

 

3. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj z UKC Maribor, Oddelek za 

psihiatrijo 

       Naslov: IZZIVI PRI OBRAVNAVI FORENZIČNEGA PACIENTA   

       Datum: 10.10.2014  

       Kraj: UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo 
 

 Sklep 6/17102013 IO  Sekcije imenuje programsko organizacijski odbor za strokovno 

srečanje Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje v sledeči sestavi: mag. 

Branko Bregar, mag. Jožica Peterka Novak, Barbara Možgan, Aljoša Lapanja, Aljoša 

Lipovec, Darko Loncnar. Urednika zbornika sta:  mag. Jožica Peterka Novak in Darko 

Loncnar. Zbornik bo recenziral: mag. Branko Bregar. 

 Sklep 7/17102013 Do 31.5.2014 naj posamezni zavodi oddajo predloge 2 kandidatov 

za dodelitev priznanja na ožjem strokovnem področju, ki ga podeli Zbornica-Zveza na 

predlog Sekcije. Predlog naj vsebuje ime in priimek kandidata z obrazložitvijo (1 ZT 

in 1 DMS/DZN). 

 Sklep 8/17102013 IO Sekcije imenuje Komisijo za podelitev priznanja na ožjem 

strokovnem področju v sestavi: Darko Loncnar-predsednik, Urška Poček-članica, 

Aljoša Lapanja-član. 

 Sklep 9/17102013 IO Sekcije predlaga Zbornici-Zvezi, da spremeni člen pravilnika o 

priznanjih, ki govori o številu priznanj na ožjem strokovnem področju, in sicer 

predlagamo, da se dosedanja številka 2 nadomesti s šestimi priznanji na leto. 

 

Sklepi korespondenčnih sej: 

 Sklep 1/20032013 Sekcija MS in ZT v psihiatriji bo za dobitnico zlatega znaka 

Zbornice-Zveze za leto 2013 predlagala mag. Jožico Peterka Novak. 

 Sklep 1/04042013 Sekcija MS in ZT v psihiatriji odpoveduje strokovno srečanje 

srečanja S prepletanjem kakovosti in stroke stopamo na pot odličnosti dne 9.4.2013. 

Strokovno srečanje bo organizirano 1.10.2013. 

 Sklep 3/23052013 se spremeni. (IO Sekcije določa volilni odbor: Barbara Možgan (PK 

Ljubljana), Ljubica Kovač Vovk in Jerca Zupan (obe PB Begunje). Prijave na razpis 

volilni odbor sprejema do 10.9.2013). 
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 Sklep 1/26093013 IO Sekcije imenuje novo sestavo volilnega odbora za volitve 

predsednika in članov Sekcije MS in ZT v psihiatriji, ki bodo potekale 1.10.2013:   

Jure Rašić, predsednik (PK Ljubljana) 

Petra Kovač, članica (PK Ljubljana) 

Karmen Petaci, članica (Zbornica-Zveza) 

 Sklep 18102013 Tajniku Sekcije MS in ZT v psihiatriji Aljoši Lapanja se izplača letna 

nagrada za leto 2013 v višini 300,00 evrov (neto). 

 

 

 

    Zapisal:                                            

Aljoša Lapanja                                                                                  mag. Branko Bregar   

 tajnik Sekcije                                                                                      predsednik Sekcije  

            


