POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE
ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE –
ZVEZE STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV SLOVENIJE
Zbornica – Zveza: sodobno strokovno stanovsko združenje, ki ustvarja prihodnost
zdravstvene in babiške nege in oskrbe, vselej v skrbi za sočloveka.
Poslanstvo Zbornice – Zveze
Zbornica – Zveza je nacionalno strokovno in stanovsko združenje medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov. Naša prednostna naloga je skrb za članstvo, strokovno
karierno in osebnostno rast in skrb za paciente. Zbornica – Zveza ohranja in krepi vlogo
ter pomen dejavnosti, poklica, lika izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v
slovenskem in mednarodnem prostoru z namenom ohranjanja in zagotavljanja statusa,
ugleda pripadnikov poklicev v zdravstveni in babiški negi in oskrbi ter varovanja
strokovne integritete. S svojim delovanjem nenehno prispevamo k izboljševanju
kakovosti, učinkovitosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov. Promoviramo
zdravo, varno in prijazno delovno okolje ter spodbujamo kulturo nenasilnega vedenja, v
skrbi za kakovostno medpoklicno sodelovanje v zdravstvu in za ugled poklica. Skozi
delovanje strokovnih sekcij in regijskih strokovnih društev uresničujemo vizijo učeče se
organizacije, stremimo k odličnosti in prepoznavnosti v slovenskem in mednarodnem
prostoru. Z organizacijo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj omogočamo članstvu
nenehno nadgrajevanje znanja in spretnosti. V znanju so naša moč, napredek in razvoj.
Udejanjamo koncept vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v
zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Skrbimo za razvoj menedžmenta zdravstvene in
babiške nege in oskrbe ter raziskovanja v prostoru delovanja. Aktivno sodelujemo pri
oblikovanju zdravstvene in socialne politike. Naša naloga je vzpostavljanje in
izboljševanje standardov zdravstvene oskrbe z namenom zagotavljanja zdravja in
dobrega počutja prebivalstva.

Vizija Zbornice – Zveze
Zbornica – Zveza: želimo sodobno, odlično nacionalno strokovno združenje, ki soustvarja
boljšo prihodnost za medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike v okolju svojega
delovanja. Podpirali bomo vertikalni in horizontalni karierni razvoj zaposlenih v
zdravstveni in babiški negi in oskrbi, saj s slednjim pripomoremo k napredku

zdravstvenega varstva in stroke zdravstvene/babiške nege. Koncept vseživljenjskega
izobraževanja bomo udejanjali prek nacionalnega Centra za strokovni, karierni in
osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. Želimo, da se v naslednjih letih zviša
izobrazbena struktura zaposlenih v zdravstveni in babiški negi in oskrbi ter doseže večja
klinična avtonomija poklica. Podpirali bomo izobraževanje medicinskih sester in babic na
vseh treh bolonjskih stopnjah ter akademizacijo stroke. Razvijati želimo klinične
specializacije na različnih strokovnih področjih zdravstvene in babiške nege in oskrbe,
skrbno in v skladu s strategijo razvoja Zbornice – Zveze. Podpirali bomo razvoj
kliničnega raziskovanja in z dokazi podprte prakse zdravstvene in babiške nege in
oskrbe. Želimo imeti vplivno vlogo v sodobni družbi in enakopravno sodelovati pri
oblikovanju zdravstvene politike in zakonodaje v državi. Medicinske sestre, babice in
zdravstveni tehniki se bomo aktivno vključevali v kreiranje in razvoj delovanja
strokovnega združenja. Mednarodno prepoznavnost Zbornice – Zveze bomo okrepili z
aktivnim sodelovanjem članstva v mednarodnih organizacijah. Zastavljeno vizijo bomo
uresničevali v partnerskem sodelovanju s članstvom, strokovnimi sekcijami Zbornice –
Zveze in regijskimi strokovnimi društvi.

Vrednote Zbornice – Zveze
Naša skupna vez so vrednote, ki jih cenimo, spoštujemo in živimo.
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