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PROGRAM DELA ZBORNICE-ZVEZE ZA LETO 2012
I. SPLOŠNO
1.

sledenje viziji, udejanjanje poslanstva Zbornice-Zveze, prizadevanja za
postopno realizacijo Strategije razvoja zdravstvene nege in zdravstvene
oskrbe zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2011 do
2020, spoštovanje vrednot Zbornice-Zveze in promocija podobe medicinske
sestre, babice in zdravstvenega tehnika; vse dokumente smo sprejeli v letu
2011;
2.
skrb za razvoj stroke na vseh strokovnih področjih zdravstvene in babiške
nege;
3.
seznanitev in pričetek dela z novim ministrom za zdravje, njegovo ekipo,
prizadevanja za boljšo umestitev Zbornice-Zveze in stroke zdravstvene in
babiške nege na MZ, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike, drugo;
4.
izvedba redne letne skupščine Zbornice – Zveze (24. marec 2012);
5.
nadaljevanje dela in projektov, ki so bili zastavljeni v prejšnjem letu ali
obdobju (delovne skupine, komisije, drugo, tudi po potrebi njihovo ustanavljanje
ali ukinjanje;
6.
delo na obstoječih in oblikovanje novih pravnih in drugih aktov, ki so potrebni
za dobro delo organizacije;
7.
skrbno ravnanje z vsemi viri (finančnimi, kadrovskimi, materialnimi,...) in skrb
za izboljševanje poslovnih procesov in rezultatov, tudi aktivno iskanje
dodatnih finančnih virov (npr. javni razpisi, članarina), poslovanje v skladu s
sklepi skupščine, Upravnega odbora, priporočil Nadzornega odbora in
revizorskega pregleda;
8.
spodbujanje članstva k homogenosti organizacije in stroke ter njenih
izvajalcev: nadaljevanje izgrajevanja celostne podobe in organizacijske kulture
Zbornice – Zveze, opolnomočanje funkcionarjev Zbornice Zveze, spodbujanje
članstva k homogenosti, zdruţevanje moči v skupnih nastopih za naše interese;
9.
skrb za strokovni, karierni in osebnostni razvoj zaposlenih v pisarni Zbornice
– Zveze
10. spremljanje in aţurno odzivanje na pobude, predloge, ideje in kritike članstva,
članski marketing;
11. ev. delna okrepitev (zaposlitev strokovne/ga sodelavke/ca po pogodbi ali (do
največ polovični delovni čas) za potrebe strokovnega dela v pisarni.
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II. IZOBRAŢEVANJE, RAZISKOVANJE, PUBLICIRANJE
12. v okviru Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj
medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi nadaljevanje planiranih
aktivnosti tako na področju izobraţevanja kot raziskovanja: izvedba 13.
simpozija zdravstvene in babiške nege, drugo po programu;
13. strokovna izobraževanja v organizaciji strokovnih sekcij, regijskih strokovnih
društev, delovnih skupin, drugih;
14. organizacija svetovnega kongresa medicinskih sester s področja International
Federation of Nurse Anaesthetists (IFNA);
15. nadaljevanje izdelave nacionalnih protokolov/standardov za posamezna
strokovna področja (strokovne sekcije);
16. nadaljevanje prenove dokumenta Poklicne aktivnosti za medicinske sestre,
babice in zdravstvene tehnike na različnih strokovnih področjih (delovna
skupina, v sodelovanju s strokovnimi sekcijami;
17. izdajanje Utripa in Obzornika zdravstvene nege in nadaljnje delo na
kakovosti obeh publikacij; tudi ponudba samo e-oblike Utripa; Utrip bi v celoti
ponudili na spletu našemu članstvu, za javnost pa le področja, ki se nanašajo
na regulacijo;
18. izdajanje drugih strokovnih in informativnih publikacij (strokovne sekcije,
Zbornica Zveza)
19. dokončanje in izdaja predstavitvene zloženke Zbornice - Zveze
20. Spletna stran: www.zbornica-zveza.si, skrb za aţurno posredovanje vsebin,
koriščenje aplikacij, ki jih ponuja nova članska izkaznica, npr. prijavljanje na
strokovna srečanja in druge dogodke preko e prijavnice;

III. PRIZADEVANJA ZA AVTONOMNOST PROFESIJE
21. intenzivno prizadevanje in izvedba postopkov, potrebnih za sprejem Zakona o
zdravstveni in babiški negi;
22. nadaljevanje sodelovanja z za nas pomembnimi organi, institucijami in
posamezniki (MZ, druga ministrstva, IVZ, ZZZS, Skupnost zdravstvenih
zavodov, Skupnost socialnih zavodov, civilna zdruţenja, drugi) in so pomembna
za dejavnost zdravstvene in babiške nege in organizacijo;
23. nadaljevanje sodelovanja z institucijami, ki izobražujejo za zdravstveno in
babiško nego;
24. ažurno
odzivanje
na
aktualna
dogajanja
na
področju
zdravstva/zdravstvene nege
25. spodbujanje in pomoč Komisiji za etično presojo na področju raziskovanja
v zdravstveni in babiški negi;
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26. seznanjanje strokovne in splošne javnosti o pomembnih vsebinah delovanja
organizacije in o problematiki, ki jo zaznava stroka in Zbornica- Zveza pri
svojem delu;
27. spodbujanje delovnih skupin, npr. za ohranjanje zgodovinskega izročila, za
nenasilje, Delovna skupina za nenasilje bi se nadgradila (vzpostavitev
skupine za obvladovanje stresa in stisk, odprtje telefonske linije in s tem
usmerjanje v različne oblike pomoči).
28. nadaljevanje z nadgradnjo informacijskega sistema in omogočanje številnih
moţnosti uporabe podatkov iz baz podatkov, zlasti v odnosu na člansko
izkaznico,
29. nadaljevanje in nadgradnja e-arhiviranja v pisarni.

IV. SODELOVANJE
30. z Ministrstvom za zdravje: začetek dela z novim ministrom, nadaljevanje
projekta referenčne ambulante, zakonodaja, opozarjanje na problematiko
zdravstvene nege v socialno varstvenih in drugih zavodih, javna pooblastila
odločba poteče maja 2012;
31. s predstavnico Zdravstvenega sveta in RSKZN pri Ministrstvu za zdravje;
32. z drţavnim svetnikom za področje zdravstva v Drţavnem svetu,
33. z drugimi za nas pomembnimi ministrstvi (Ministrstvo za delo, druţino in
socialne zadeve opozarjanje na problematiko zdravstvene nege v socialno
varstvenih zavodih), Ministrstvo za izobraţevanje, znanost kulturo in šport
(problematika srednješolskega in visokošolskega/fakultetnega izobraţevanja),
in drugimi (Centrom za poklicno izobraţevanje, IVZ (izračun potreb po kadrih),
z organizacijami drugih poklicnih skupin v zdravstvu, s stanovskimi sindikati ,
drugimi:

V. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL
34. intenzivno prizadevanje za nadaljevanje izvajanja javnih pooblastil, pogodba
poteče 5. maja 2012, nato nadaljevanje izvajanja javnih pooblastil (register,
licence, nadaljevanje podlag za načrtovanje specializacij in specialističnih
izpitov na področju zdravstvene nege), ki nam jih je podelilo Ministrstvo za
zdravje;
35. izvedba načrtovanih rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem in
eventualnih izrednih po naročilu ministrstva in/ali sklepu Upravnega odbora;
izvedba izrednih po lastni presoji ali naročilu MZ, zavodov, drugih;
36. zaključek prenove javnega pooblastila strokovni nadzori s svetovanjem
(delovna skupina z zunanjim strokovnim sodelavcem);
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37. začetek izdajanje licenčnih listin imetnikom dokončnih odločb o podeljeni prvi
licenci.

VI. MEDNARODNO SODELOVANJE
38. sodelovanje v EFN, ICN, EMA, ICM; udeleţba na redni konferenci EFN, ICN in
drugih aktivnostih posameznih zdruţenj, na ICM in EMA (babice);
39. organizacija 96. generalne skupščine EFN v Ljubljani 19. in 20. aprila;
40. priprave za School Nurse International Conference 2013
41. sodelovanje z HUMS – Hrvatsko udrugo medicinskih sestara, Hrvatskim
nacionalnima savezom sestrinstva in Hrvatsko zbornico;
42. sodelovanje s Savezom zdravstvenih radnika Srbije;
43. sodelovanje z Avstrijskim združenje Osterreichischer Gesundheits und
Kranekenpflegeverband;
44. navezava stikov z Makedonskim združenjem medicinskih sester (ZMSTAM)
in Italijanskim združenjem.

Program dela pripravila
Darinka Klemenc, predsednica Zbornice-Zveze
Program dela Zbornice-Zveze za leto 2012 je potrdil Upravni odbor Zbornice – Zveze
na 49.redni seji z dne 7.3.2012.
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