Zbornka zdravstvene in babiike nege slovenije Zveza

fokovnih druitev

medicinskih sester,

babi( in zdravstyenih teh nikov Slovenije

Stevilka: 640-1/19-2

Datum. 11.2.2019

Zbonica zdravstvene in babiske nege Slovenije - Zveza strokovnih drustev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zvezal na podlagi tretje alineje
prvega odstavka 87. c elena Zako^a o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, St. 23105 - uradno
preeiseeno besedilo, 15108 - ZPacP , 23108, 58/08 - ZZdtS-E, 77108 - ZDZdt, 40112 - ZUJF , 14113,
88116 - ZdZPZD, 64117 in 1119 - odl. US) v soglasju z ministrom za zdtavje Samom Fakinom objavlja

PROGRAM
rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnost zdravstvene in babiSke nege
za leto 2019

l.

6len

S tem programom se doloeajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih bo Zbornica - Zveza v
obdobju od 1 . 1 . 2019 do 31 . 12. 2019 izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem nad podrodjem
dela zdravstvene in babiske nege.

ll. ilen
Redni skokovni nadzor s svetovanjem se v obdobju od 1.
izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

'1.

2019 do 31. 12.2019 izvede pri naslednjih

1. Zdravstveni dom Celie,
2. Zdravstveni dom Smarje pri Jelsah,
3. Center za izobraievanje, rehabilitacijo in usposablianje
4. Zdravstveni dom DomZale,
5. Zdravstveni dom Metlika,
6. Dom upokojencev dr. Franceta Be.gelia, Jesenice,
7. Dom starejsih obdanov Preddvor,
8. Dom starejsih obeanov Novo mesto,

9.

Kamnik,

BolniSnica SeZana,

10. Splosna bolnisnica dr. Franca Derganca Nova Gorica,
11. Splo5na bolnisnica lzola,
12. Psihiatri6na bolniSnica Begunje,
13, Zavod Republike Sloveniie za transfuziisko medicino,
14. Onkoloski inStitut LjubUana,

15. Univerzitetni klini6ni center Maribor.

lll.

6len

s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiske nege se izvede tudi pri 100
zdravstvenih delavcih (izvajalcih zdravstvene in babiske nege), ki so zaposleni oziroma na drugi
Strokovni nadzor

zakoniti podlagi izvajajo zdravstveno oziroma babisko nego pri izva.ialcih zdravstvene dejavnosti iz
prejSnJe toeke.
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U. elen
Minister za zdtavje je podal soglasje k programu strokovnrh nadzorov s sklepom 5t. 0600-8/2019/2 z
dne 24. 1.2019.

V.

6len
Program rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnost zdravstvene in babiske nege za leto
2019 se obJavi na spletni strani Zbornice
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Predsednica Zbo.nice

Aiman, l. r.
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