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Splošno








slediti viziji, poslanstvu, vrednotam Zbornice – Zveze;
nadaljevati s prizadevanji za razvoj, avtonomijo stroke, za homogeno delovanje stroke
in krovne organizacije Zbornice – Zveze (spodbujanje povezovanja, pripadnosti in
identificiranja članstva z lastno poklicno skupino in organizacijo);
nadaljevati in stopnjevati prizadevanja za ponovno pridobitev javnih pooblastil in
znotraj tega uvajanje kliničnih specializacij; prizadevanja za ponovno dodelitev licenc
vsaj tistim izvajalcem s srednješolsko strokovno izobrazbo, ki opravljajo delo po
kombiniranih pogodbah in na drugih zahtevnih delovnih mestih ter babicam s srednjo
babiško šolo v porodnih sobah;
prizadevati si za soodločanje v sistemu zdravstva;
nadaljevati s prizadevanji za sprejetje lastnega zakona.

Nekateri konkretni cilji
1. CILJ - Sistematično pridobivanje, ozaveščanje, povezovanje in skrb za članstvo, krepitev
sodelovanja med regijskimi strokovnimi društvi in strokovnimi sekcijami, zavodi, izobraževalnimi
institucijami, drugimi.
2. CILJ - Krepitev organizacije kot sogovornice pri uveljavljanju statutarnih in drugih nalog Zbornice
– Zveze ter varovanje pravic in interesov medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in
bolničarjev negovalcev ter s tem posredno tudi pacientov.
3. CILJ - Spodbujanje kakovosti, varnosti, optimizacije, humanizacije in nenehnega razvoja
zdravstvene in babiške nege in oskrbe v smislu izdelave nacionalnih strokovnih dokumentov, kot
so: nacionalni protokoli, predlogi za obvezne vsebine za izobraževanje vseh izvajalcev
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe na vseh ravneh zdravstvenega varstva, po potrebi
prenova poklicnih aktivnosti in kompetenc, dokončanje prevoda Kompetenc Slovenske vojske,
oblikovanje drugih dokumentov; promoviranje obeh lastnih stanovskih kodeksov tako za
medicinske sestre, tehnike zdravstvene nege kot babice.

4. CILJ - Spodbujanje in pomoč članstvu pri strokovnem, kariernem in osebnostnem razvoju,
konkretno pri vseživljenjskem izobraževanju, pridobivanju dodatnih in specialnih znanj s področja
zdravstvene in babiške nege in oskrbe, izvedba 10. jubilejnega kongresa zdravstvene in babiške
nege, izvedba različnih drugih izobraževanje (strokovne sekcije, regijska strokovna društva,
delovne skupine, Zbornica – Zveza, drugi); pristopiti k začetkom e - učenja, drugo; vodenje
evidence izobraževanj – pedagoških točk za članstvo (portfolio).
5. Sodelovanje pri oblikovanju politike in potreb po izobraževanju za zdravstveno in babiško nego
ter oskrbo v državi tako na poklicnem, srednješolskem kot visokošolskem nivoju; iskanje in
predlaganje mehanizmov za presojanje kakovosti izobraževanja in izobraževalnih programov na
vseh nivojih.
6. CILJ – aktivnosti na področju publiciranja in raziskovanja – pri SKOR centru je predvideno
raziskovanje (o optimizaciji dela v zdravstveni in babiški negi, drugo); nadaljevanje nadgradnje
Obzornika zdravstvene nege, izdaja 9 številk Utripa, izdaja prevoda ene ali dveh publikacij s
področja stroke (SLONDA - prevod negovalnih diagnoz in ena s področja poklicne etike), izdaja
lastnih strokovnih gradiv (zborniki strokovnih sekcij, regijskih strokovnih društev, drugo) za
kakovostno, varno, etično in optimalno delo v naši stroki.
7. CILJ – skrb za racionalno rabo finančnih sredstev in iskanje dodatnih virov financiranja za dobro
delo organizacije (EU projekti: Norveški mehanizmi: sodelovanje kot partnerji z ZD Ljubljana v
projektu CPC+, sodelovanje pri SOS telefonu na temo družinskega nasilja, skupaj z regijskimi
strokovnimi društvi, drugo).
8. CILJ - Predstavljanje organizacije Zbornice - Zveze znotraj države in izven njenih meja,
ohranjevanje članstva v ključnih EU in svetovnih organizacijah tako na področju zdravstvene kot
babiške nege in posameznih strokovnih organizacij, v katere so vključene strokovne sekcije;
vzdrževanje sodelovanja z državami, s katerimi imamo podpisane sporazume o sodelovanju
(Srbija, Hrvaška, Makedonija).
9. CILJ - Skrb za nenehno izboljševanje kakovosti dela v pisarni Zbornice – Zveze in v celotni
organizaciji, vključno z nadgradnjo organizacijske kulture in prepoznavnosti (priprave na
certificiranje kakovosti dela), nadaljevanje ažurnega obveščanja strokovne in splošne javnosti po
različnih poteh (Utrip, spletne strani, mediji, drugo).

Pripravila: Darinka Klemenc v sodelovanju z Upravnim odborom Zbornice – Zveze, program je bil
potrjen na seji UO 4. 3. 2015

