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UVOD
Sekcija medicinskih sester v onkologiji je bila ustanovljena 6. marca 1987 z
namenom, da izvaja strokovne in programske naloge Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije (ZZNBS) – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (ZDMSBZTS), v nadaljevanju Zbornice – Zveze, na področju strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih doktrin,
strokovnih smernic, standardov, navodil in priporočil za strokovno delo z
ožjega strokovnega področja. Leta 2005 se je Sekcija medicinskih sester v
onkologiji po priporočilih Zbornice – Zveze preimenovala v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (v nadaljevanju Sekcija
MSZT v onkologiji). Pod tem imenom strokovna sekcija deluje še danes.
Ureditev sekcije MSZT v onkologiji
Danes je Sekcija MSZT v onkologiji ena izmed 32 strokovnih sekcij, ki delujejo v okviru Zbornice – Zveze. Organiziranost in delovanje strokovne sekcije ureja Pravilnik o delu strokovnih sekcij, ki ga je sprejel upravni odbor
Zbornice – Zveze. Strokovno sekcijo vodi in zastopa predsednik/ca strokovne sekcije skupaj s še največ osmimi člani izvršnega odbora, ki prihajajo
iz različnih ustanov in regij ter zastopajo ožje strokovno področje, ki ga
strokovna sekcija predstavlja. Predsednika/co strokovne sekcije in ostale člaPrispevek brez strokovne recenzije
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ne izvršnega odbora se voli na štiri leta. Sekcija trenutno združuje okoli 150
članov, seveda pa bi si jih želeli imeti veliko več. K sodelovanju in članstvu
vabimo vse, ki se pri svojem poklicnem delu srečujejo z bolniki z rakom in
jim želijo nuditi kakovostno in varno zdravstveno nego.
Vizija, vrednote in poslanstvo sekcije MSZT v onkologiji
Sekcija MSZT v onkologiji sledi viziji, vrednotam in poslanstvu svoje krovne
organizacije, se pravi Zbornice – Zveze, ki jih dopolnjuje s svojimi lastnimi
vizijami, vrednotami in poslanstvom. Vizija Sekcije MSZT v onkologiji je s
strokovno in raziskovalno dejavnostjo prispevati k višjemu nivoju kakovosti
in varnosti v obravnavi onkoloških bolnikov na vseh področjih zdravstvenega varstva. Kot strokovno združenje z največ znanja s področja onkološke
zdravstvene nege se sekcija MSZT v onkologiji zavzema tudi za boljši izobraževalni program, predvsem si želimo specialističnega študija s področja
onkološke zdravstvene nege. V skladu s poslanstvom, ki ga sekcija ima, se
njeni člani ves čas trudimo in zavzemamo za stalen razvoj stroke in prenos
dobre in z dokazi podprte prakse v slovenski prostor. Znanje in izkušnje,
pridobljene na različnih kongresih doma in v tujini, prenašamo naprej preko
različnih strokovnih srečanj, ki jih organiziramo vsako leto. Prav tako vsako
leto izdamo kakovosten zbornik predavanj s strokovnih srečanj z recenzijo.
Sekcija MSZT v onkologiji želi biti prepoznavna tako v slovenskem kakor
evropskem prostoru. Odprta in dostopna je vsem izvajalcem, ki sodelujejo
v zdravstveni oskrbi onkoloških bolnikov. Sodelujemo s sorodnimi strokovnimi združenji doma in v tujini, z različnimi izobraževalnimi ustanovami
in zdravstvenimi zavodi, preko Zbornice – Zveze pa tudi z nekaterimi državnimi organi, npr. ministrstvo za zdravje, ministrstvo za izobraževanje …
Sekcija vsa leta svojega obstoja tesno sodeluje tudi z dejavnostjo zdravstvene nege na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Od leta 1989 je sekcija aktivno vključena v EONS (European Oncology Nursing Society) – Evropsko
združenje onkoloških medicinskih sester. V EONS je bila sekcija vključena
sprva preko Onkološkega inštituta Ljubljana, od leta 2001 pa je samostojna
članica tega združenja. EONS je neodvisna, neprofitna, vseevropska organizacija, namenjena podpori in razvoju onkoloških medicinskih sester. EONS
preko posameznih članov in nacionalnih društev sodeluje pri projektih, ki
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izboljšujejo spretnosti medicinskih sester, jih spodbujajo, da razvijajo svoje
znanje, ter zagotavljajo možnost za povezovanje in izmenjavo dobrih praks.
EONS se tudi trudi povečati prepoznavnost onkološke zdravstvene nege v
Evropi. V začetku leta 2017 je Sekcija MSZT v onkologiji postala članica še
enega velikega mednarodnega združenja onkoloških medicinskih sester, to
je ISNCC (International Society of Nurses in Cancer Care).
Ena od poglavitnih nalog Sekcije MSZT v onkologiji je torej skrb za stalno izobraževanje, širjenje znanja in izkušenj iz onkologije in onkološke
zdravstvene nege. Zavedamo se namreč, da je znanje naša moč, hkrati pa
pogoj za zagotavljanje kakovostne in varne onkološke zdravstvene nege.
Onkološka zdravstvena nega je zaradi novih pristopov zdravljenja postala
multiprofesionalna, kar za sodobno medicinsko sestro pomeni, da mora biti
izobražena na vseh področjih zdravljenja raka. Če želi iti v korak s časom,
se mora nenehno izobraževati in pridobivati vedno nova in nova znanja in
izkušnje. Slediti mora trendom in novostim v onkološki zdravstveni negi.
Sekcija MSZT v onkologiji zato pripravlja različna strokovna srečanja, ki
temeljijo na sodobni problematiki onkološke dejavnosti pri nas in v svetu in
ki medicinskim sestram omogočajo, da si pridobijo za delo potrebna znanja
in izkušnje. Pri izboru tem strokovnih srečanj sledimo trendom in novostim,
hkrati pa poskušamo zadovoljiti izraženim željam in potrebam slušateljev na
naših predhodnih strokovnih srečanjih. Udeležencem na strokovnih srečanjih tako vedno postrežemo z novostmi, aktualnimi temami in z dokazi podprto prakso. V sklopu strokovnih seminarjev ali pa samostojno organiziramo
različne učne delavnice, kjer medicinske sestre pridobivajo praktična znanja
in spretnosti in se spoznavajo z novimi materiali in pripomočki.
Letos Sekcija MSZT v onkologiji obeležuje že častitljivih 30 let delovanja.
S ponosom se oziramo na pot, ki smo jo prehodili in na kateri smo si nabrali vrsto neprecenljivih izkušenj. Ponosni smo na našo bogato dediščino, ki
smo jo in so jo ustvarili naši predhodniki skozi vsa ta leta. Vse do danes je
sekcija ostala zvesta viziji in ciljem, ki so si jih ob ustanovitvi zastavile njene ustanoviteljice, to so združevanje in izobraževanje medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov, ki delujejo na področju onkološke zdravstvene nege,
bogatenje njihovega znanja in skrb za kakovostno zdravstveno nego s ciljem
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izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom med boleznijo in zdravljenjem. Poleg organizacije strokovnih izobraževanj in združevanja smo v sekciji MSZT v onkologiji vsa leta preučevali strokovna vprašanja s področja
onkološke zdravstvene nege, oblikovali priporočila in smernice, iskali odgovore na vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke, si prizadevali za razširitev in poglobitev izobraževanja iz onkologije in onkološke zdravstvene nege
na vseh nivojih izobraževanja, skrbeli za prepoznavnost zdravstvene nege in
promocijo našega poklica, skrbeli za preventivo in zgodnje odkrivanje raka,
skrbeli za promocijo zdravja in zdravega življenjskega sloga, ozaveščali laično in strokovno javnost … Vse to in še več bomo v sekciji počeli tudi v
prihodnje. Tudi v prihodnje bo Sekcija MSZT v onkologiji sledila isti viziji
in ciljem, ki jih bomo v skladu z izraženimi potrebami onkološke dejavnosti
v slovenskem prostoru še nadgrajevali.
ZAKLJUČEK
Sekcija MSZT v onkologiji je razmeroma majhna strokovna sekcija z dokaj
ozkim področjem delovanja. Ravno zato pa je toliko bolj pomembno, da smo
prodorni in vidni očem strokovne javnosti. V prihodnje bi si v Sekciji MSZT
v onkologiji želeli povečati število naših članov, predvsem takih, ki bi bili pripravljeni tudi aktivno sodelovati in za voljo razvoja in plemenitenja naše stroke žrtvovati nekaj svojega prostega časa. Opažamo, da je danes tudi sicer vse
manj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so pripravljeni aktivno
sodelovati v različnih projektih, napisati kakšen strokoven članek ali se aktivno udeležiti kakšnega strokovnega izpopolnjevanja, še posebej če se ta odvija
v tujini. Nujno bi bilo treba najti način, kako medicinske sestre in zdravstvene
tehnike motivirati in jim dvigniti zavest, da je to delo za razvoj in plemenitenje
naše stroke potrebno. Sekcija MSZT v onkologiji si v prihodnje želi tudi več
multidisciplinarnega sodelovanja ter skupnih projektov z drugimi strokovnimi
sekcijami in združenji. Pri pripravi strokovnega seminarja ob 30-letnici našega
obstoja smo ugotovili, da smo vsa ta leta našega obstoja zelo slabo skrbeli za
ohranjanje naše dediščine in da je v prihodnje nujno treba poskrbeti za ureditev
dostojnega arhiva Sekcije MSZT v onkologiji.
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