OSEBNE VESTl

V SPOMIN MARl HOSTNIK
1938-1995
V mesecu juniju je v naših vrstah znova nastala vrzel.
Prezgodaj, v 57. letu starosti nas je zapustila kolegica, ki je
omagala pod težo bremen.
Leta 1961je končala Višjo šolo za medicinske sestre in se
zaposlila na Dermatološki kliniki v tedanjih Kliničnih bolnicah v Ljubljani. Kot oddelčna medicinska sestra je bila
strokovna, zanesljiva, marljiva in prijetna sodelavka.

Leta 1980 je prevzela novo odgovomo delovno dolžnost
kot urednica Biltena delavcev Kliničnega centra. Kdo bi
bolje od nje, ki je že vrsto let delala v ustanovi, poznal

razmere in problematiko posameznih enot Kliničnega centra. Njihove uspehe, pa tudi stiske sodelavcev je neutrudno
beležila v tej publikaciji.
V tem času je bila aktivna tudi v Društvu medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Nekaj časaje bila
predsednica, kasneje pa tudi član izvršilnega odbora društv.a.
Življenje jo je trdo preizkušalo. Zbolelaje in bolezenjo je
počasi izčrpavala. Avgusta 1991 se je morala invalidsko
upokojiti. Vendar ni mirovala. Družinska tragedija, ko se je
v prometni nesreči poškodovala hčerka, jo je ponovno
dvignila in ojeklenila. Soustanovila je društvo »Vita«, ki
združuje cerebralno poškodovane otroke in njihove starše z
namenom premagovati težave in osmišljati življenje prizadetih družin. Naša Mara je to zmogla. Bila je globok in
izjemen Človek.
Ostala je skromna, osamljena, vedno obmjena navznoter
in iz teh globin je pisala pesmi. Zlivala je na papir svoje
občutke, radost in bolečino. Svoje pesmi je izdala v zbirki.
Vsi, ki srno jo poznali in spoštovali srno obnemeli ob novici,
daje ni več. Spomin nanjo pa nam bo ostal. Ko bomo kdaj
prebirali njene pesmi - njeno pesniško izpoved - pa jo bomo
morda tudi bolje razumeli.
Sočustvujemo z njeno družino.
lelka Mlakar
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana
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V SPOMIN NA MAG. IV ANKO ŽNIDARŠIČ
V torek, 4. aprila 1995 srno se poslovili od mag. Ivanke
Žnidaršič in jo pospremili v krogu številnih študentov,
predavateljev in sodelavcev Visoke šole za zdravstvo, na
njeni zadnji poti.

Mag. IvankaŽnidaršič se je rodila 13.9. 1965 v Ljubljani.
Mnogi med sodelavci se je spominjamo še kot študentke na
naši šoli, saj je izstopala zaradi svoje prizadevnosti in želje
po uspehu in znanju. V juniju leta 1987 je z odličnim
uspehom diplomirala in nadaljevala študij na Filozofski

fakulteti v Ljubljani, kjer si je pridobila znanja za opravljanje pedagoškega dela in naslov profesor pedagogike.
Leta 1991 se je zaposlila na oddelku za zdravstveno nego
kot strokovna sodelavka. V njej srno sodelavci videli mlado
intelektualko z vsemi pozitivnimi lastnostmi, vedoželjnost,
vztrajnost, volja za dosego cilja sposobnost kritičnega razmišljanja, kar nam je pomagalo pri odločitvi, da je prav ona
pravi človek za podiplomski študij zdravstvene nege. Ker pri
nas te možnosti študija ni, je odšla na Univerzo v East
Londonu, kjer je sama, v tujem okolju, tujemjeziku, enakovredno drugim študentom in vsem nam v ponos kot prva
Slovenka zaključila magistrski študij zdravstvene nege.
Kot pedagog in mentor študentom jim je bila zaradi visoke
strokovne usposobljenosti in majhne razlike v starosti lahko
vzomica in prijateljica.
Huda bolezen je premagala njeno voljo do ustvarjanja in
ji prekrižala vse življenjske načrte.
Njena smrt nas je globoko pretresla ne samo zaradi njene
mladosti, ki se nikoli ne bo razvila v zrelost, temveč zaradi
njenih človeških kvalitet.
Ostal nam bo le spomin nanjo, toda ta je lep in plemenit.
Vodja katere za zdravstveno nego:
Geli Hajdinjak, dipl. soc.
Predstojnica oddelka za zdravstveno nego:
Vera Štebe, prof. ped.Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za zdravstvo,
Ljubljana, Poljanska c. 26 a
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V SLOVO MEDICIN SKl SESTRl MARlJI BANKO - MARl
V torek dne 27. junija 1995 srno se na pokopališču v
Zgornjih Gorjah poslovili od upokojene medicinske sestre
Marije Banko - Mare.
Rodila se je 2. 10. 1927 v premožni, zavedni slovenski
družini. Že kot otrokje bila skupaj s starši leta 1943 izseljena
v Nemčijo.

Po končani 2. svetovni vojni se je vmila v domači kraj Spodnje Gorje.

Leta 1947 se je vpisala v bolničarsko šolo v Ljubljani,
vendar je bila še pred zaključnim izpitom, leta 1948, z
dekretom premeščena v Splošno bolnišnico Murska Sobota,
kjer so mlade civilne medicinske sestre zamenjale sestre
nune.
V Murski Soboti je delala do polovice leta 1951, nato se
je vmila že s svojim možem Štefanom in sinom Brankom v
Spodnje Gorje.
Po vmitvi se je zaposlila v ZD Bled v ambulanti kot
medicinska sestra. Naredila je dodatne izpite za srednjo
medicinsko sestro in prevzela delo glavne medicinske sestre
ZD Bled vse do upokojitve leta 1982.
Po upokojitvi se je vključila v delo v KS v Socialni
komisiji, RK in ekipi prve pomoči.
Novico, da jo je kruta bolezen iztrga1aiz domačega okolja
in iz vrst upokojenih medicinskih sester, srno sprejele nepričakovano.
Nismo mogle verjeti, da Te ni, saj si šest tednov pred
usodnim dnem še vabila na sestanek upokojenih medicinskih sester.
Mara, ostala nam boš v spominu taka, kot si bila, delavna,
vedno dobre volje in pripravljena pomagati kjerkoh, ne
glede na čas dneva ah noči.
Nada Kuralt

