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Poti v prihodnost
Paths to the future
Đurđa Sima
V zadnjih mesecih smo se večkrat povprašali, zakaj
naša zadnje čase pogosta medijska prisotnost ni vedno
podprta s pozitivno konotacijo. Bili smo deležni
različnih razprav, podatkov in dogodkov. Ob vsem
nastalem ne moremo biti zadovoljni, saj nam položaj,
ko nismo več upravljavci svojih licenc, govori, da
kot stroka nismo popolnoma suvereni in samostojni.
Ali je želja nas vseh, da nastalo situacijo popravimo,
izboljšamo in zadovoljimo našega uporabnika tudi s
tem, da ponovno pokažemo skladnost, partnerstvo in
razvoj, ki se kaže skozi različne oblike stanovskega
delovanja v sekcijah in društvih?
Identiteto nekega združenja, bodisi da je to naše
regijsko društvo, sekcija ali zveza, zavod ali podobno,
gradimo ljudje, ki vključujemo svoj čas, delo, napor,
energijo in znanje, da spremenimo, razvijamo in
gradimo zasnovano celico z elementi, ki niso le
strogo opredeljeni s stroko, temveč so zgrajeni in
obstajajo tudi na človeški ravni. K prostoru, ki ga
opredeljujejo spremembe v vsakem združenju, smo
zavezani voditelji, člani in ustvarjalci sprememb. Nova
stvaritev odrine staro, zgradi se, vgradi in poišče svoje
zaveznike za razvoj, za to pa potrebujemo številčnost
v organizaciji kot neprecenljiv vir moči, povezovanja,
delovanja in poklicnega razvoja. Številčnost obenem
odseva v lastnih oblikah učenja, izrabi prostega časa ali
oblikovanju društvene animacije s ciljem medsebojnega
povezovanja in kreativne ter zdrave izrabe prostega časa.
Vse sloni na povezanosti, solidarnosti in informiranosti.
Največje regijsko strokovno društvo Društvo
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana se kot profesionalna organizacija, zasnovana
na stanovskem in strokovnem načelu, vključuje v vse
organizacijske in strokovne tokove zveze regijskih
društev. Zveza članstvo dodatno informira in zavezuje k
aktivnemu pristopu s ciljem krepiti stanovska stališča in
interese ter odločati o delovanju, in sicer po ustaljenih
demokratičnih principih, zapisanih tudi v temeljnih
aktih, tj. statutu Društva medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Ljubljana ter statutu zveze
društev.

Delovanje organizacije kot celote je v neposredni zvezi
z okoljem in družbo, zato tudi vse družbene, politične
in socialne spremembe vplivajo na naše delovanje.
Odvečno se je izogibati odgovornosti, ki jo imamo kot
organizacija do družbe. Zgodovinska prelomnica je
leto 1927, ko so absolventke Šole za sestre pri Zavodu
za zdravstveno zaščito mater in dece ustanovile svojo
strokovno organizacijo. Na Slovenskem medicinske
sestre tako že več kot 80 let organizirano delujemo in
ustvarjamo kljub družbenopolitičnim spremembam,
naša organizacija je skozi čas delovala v treh državah,
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma
Kraljevini Jugoslaviji, Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji in samostojni Republiki Sloveniji.
Del te zgodovine smo vsi mi, ki delamo za ljudi. Torej
le znanje in zavedanje, da jo potrebujemo, ohranja to
organizacijo celovito in močno.
Delovanje in programske inovacije društva bodisi
na vsebinski ali na organizacijski ravni so zasnovani
na povezovanju v aktivnosti že vključenih ljudi in na
iskanju novih človeških virov, ki bi naloge sprejeli in
jih do konca izpeljali. Aktivnosti v civilnih društvih –
npr. ljubljanskem regijskem strokovnem društvu – so v
širšem okolju vidne, ko jih prepozna širša članska baza
in v širšem pomenu tudi lokalna skupnost. Vse naše
aktivnosti so zasnovane na natančni finančni pripravi,
izdelavi in vodenju primerne strategije, kontinuiteti
s kratkoročno in dolgoročno evalvacijo odzivnosti
članstva. Kratkoročna evalvacija je zasnovana na
vprašalnikih o zadovoljstvu in predlogih za izboljšave
po opravljenih izobraževalnih dogodkih. Sprejete
in realizirane pobude članstva najdejo pot do naše
članske baze. Opazovanje delovanja angažiranih članov
odbora kaže na smotrno in gospodarno ravnanje z
razpoložljivimi viri, osredotočanje na varčno in
kakovostno izbiro potrebnih materialov za delo ter na
medsebojno usklajeno načrtovanje aktivnosti.
Sredi letošnjega poletja nas je presenetila odločitev
resornega ministrstva za poseg na področju regulative
stroke. Z ozirom na dosedanje izkazano zaupanje
družbe, da organizacija, ki opravlja naloge zbornice
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in zveze, izvaja regulacijo lastne stroke, smo doživeli
neprijetno izpostavljanje v medijih, odvzem javnih
pooblastil in posledično tudi izkazano nezaupanje
članstva.
Ne glede na zamajano zaupanje posameznih članov
v organizacijo in način delovanja smo še vedno v
svojih prepričanjih in dejanjih organizacija, ki bo
sledila poti razvoja s temeljnim poslanstvom biti
najštevilčnejše regijsko strokovno društvo na področju
zdravstvenega varstva, zasnovano na strokovnem in
stanovskem principu, s tendenco razvijanja znanj in
dejavnosti, ki člane spodbujajo k osebni in strokovni
rasti. Profesionalna socializacija sloni na možnosti za
pridobivanje novih znanj, spretnosti, vrednot, vlog in
odnosov v povezavi s poklicem.
Naraščajoča tekmovalnost tako v gospodarstvu kot
tudi v zdravstveni in socialni sferi je spodbuda, da v
profesionalni regijski organizaciji iščemo nove vire
znanja in sodelovanja med članstvom. Naše vodilo
je, da ohranjamo etičnost našega delovanja, zato
poleg svojega poslanstva in vizije gojimo ugled naše
organizacije. Pri organizaciji in izvajanju načrtovanih
društvenih nalog skrbimo za upravljanje s človeškimi
viri ter za opolnomočenje svojih članov skozi oblike
vseživljenjskega učenja in interesnih aktivnostih.
Zaznavanje in bogatenje prostega časa članov, ki so
redni ali občasni udeleženci društvenih aktivnostih,
pripomore k pozitivnemu življenjskemu ciklusu, ki je
pomemben deležnik v procesu nudenja zdravstvene
oskrbe s ciljem ohranjanja lastnega zdravja ali zdravja
populacije.
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Takšno kompleksno doživljanje profesije posameznik
uresničuje skozi svoje delo. Nosilci različnih društvenih
dejavnostih pri društvenem delovanju so obenem vodje
različnih projektov in razvijajo osebne pogoje za izrabo
znanj ter za zadovoljevanje lastnih interesov s ciljem
razvoja lastne učinkovitosti v skrbi, ki jo zastopajo v
društvenem delovanju.
Zato ohranjamo našo organizacijo kot stičišče načel
za spodbudno razmišljanje in inovacije.
V sferi splošnih in družbenih ter gospodarskih
dogodkov se nas je dotaknila ekonomska kriza. Posegla
je v sfero družbenih vrednot. Zamajal se je standard
izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji,
posamezne finančne reze čutimo že ves čas krize,
sledila so še ostala omejevanja, do tega, da prejemamo
nižje plačilo za večji obseg dela. Tudi v naših vrstah
so nekateri edini hranitelji družine, ne izključuje se
še poglobljena socialna negotovost. Združevanje
in udeležba na strokovnih in interesnih oblikah
delovanja članov v Društvu medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Ljubljana nudi posamezniku
udeležbo z nižjo osebno participacijo na dogodku. Zato
v času neprimernih ekonomskih trendov članstvo v
organizaciji predstavlja ne le zgolj poklicno obveznost
in čast, temveč tudi ekonomsko kategorijo.
Naklonjeni smo pozitivnim in graditeljskim idejam
posameznikov, ki s svojim lastnim ravnanjem in
vzgledom krepijo podobo profesionalne skupine. Naše
delo je neomajno, če so cilji za razvoj trdni in izžarevajo
naše delovanje v prid razvoja.

