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Med strokovne publikacije, ki jih izdaja 

Zbornica – Zveza in pomembno prispevajo 

k širitvi najnovejših spoznanj v stroki, sodijo 

tudi zborniki predavanj in plakati, ki jih je 

stanovska organizacija izdala ob kongresih 

in simpozijih zdravstvene in babiške 

nege. Od leta 1993 do danes je bilo na 

nacionalni ravni organiziranih 16 simpozijev 

in 11 kongresov. Strokovna dogodka se 

izmenjujeta na dve leti, vsako drugo leto 

simpozij in vsako drugo leto kongres.

Naslovi izdanih zbornikov so vezani na moto, pod katerim 
je potekal kongres oz. simpozij. Pregled strokovnih člankov 
v izdanih publikacijah odraža aktualnost obravnavanih tem 
tistega časa in hkrati nudi vpogled na razvoj zdravstve-
ne in babiške nege v slovenskem prostoru. V zbornikih 
zbrane strokovne vsebine so domači in tuji avtorji v obliki 
predavanj ali plakatov predstavili na kongresu oz. simpozi-
ju. Izdane v tiskani ali elektronski obliki pa so postale dosto-
pne širšemu krogu strokovne javnosti. 

V zborniku prvega kongresa zdravstvene nege (1997), ki je 
potekal pod motom »Naredimo zdravstveno nego vidno«, 
je na 65 straneh predstavljenih 27 krajših člankov. Število 
člankov in tudi obseg zbor-
nikov se je v naslednjih letih 
bistveno povečalo. Zbornik 
petega kongresa (2005) je 
imel že več kot 500 strani. To 
je bil prvi zbornik, v katerem 
so zbrani prispevki tako zdra-
vstvene kot babiške nege. Saj 
je kongres (Klemenc, 2017) 
leta 2005 prvič nosil naslov 
obeh strok: 5. kongres zdra-
vstvene in babiške nege. 

Zbornik šestega kongresa in 
tudi vsi naslednji so recenzirani, 
prispevki pa urejeni po temat-
skih sklopih. Zborniki, ki so bili 
izdani po letu 2009, so dostopni 
tudi na spletni strani Zbornice – 

Zveze, na povezavi: https://www.zbornica-zveza.si/sl/publi-
kacije/zborniki

Za postopno dviganje kakovosti tako prispevkov na samih 
dogodkih kot strokovnih člankov v zbornikih simpozijev in/
ali kongresov štejemo razvoj stroke same, raziskovanja, do-
stopnosti do mednarodnih strokovnih povezav. K tem pre-
mikom je pripomogel tudi hiter in intenziven razvoj izobra-
ževanja, tako dodiplomskega kot podiplomskega v lastnih 
izobraževalnih institucijah v državi in pridobivanja akadem-
skih naslovov doma in po svetu (Klemenc, 2017).

Iz dosegljivih virov (Klemenc, 2017) ni bilo mogoče za vsak 
dogodek ugotoviti, ali je bil naslov kongresa/simpozija vezan 
na moto ICN; včasih je bilo poimenovanje kongresa/simpozi-
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Izdana zbornika ob 1. kongresu 
zdravstvene nege in 11. kongresu 
zdravstvene in babiške nege 
Slovenije simbolizirata 70 in 90 
let organiziranega združevanja 
in delovanja naše organizacije. 
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ja in mota ICN enako, kasneje je bil upoštevan še moto ICM 
oz. k naslovu dogodka dodane babice ali babiška nega. V 
zadnjih letih je običajno naslov/moto kongresa/simpozija po 
možnosti vsaj delno vezan na moto ICN (in ICM), prilagojen 
trenutnim razmeram v zdravstvu, zdravstveni in babiški negi 
ali dogodkom v svetu, kajti pomembno je bilo, kaj se skozi 
naslove dogodkov sporoča strokovni in splošni javnosti.

Izdani zborniki kongresov:

 • 1. kongres zdravstvene nege (1997) »Naredimo zdravstve-
no nego vidno«,

 • 2. kongres zdravstvene nege (1999) »Zdravstvena nega za 
21. stoletje«,

 • 3. kongres zdravstvene nege (2001) »Zdravstvena nega – 
okolje in viri«,

 • 4. kongres zdravstvene nege (2003) »Globalizacija in zdra-
vstvena nega«,

 • 5. kongres zdravstvene in babiške nege (2005) »Medicin-
ske sestre in varnost pacientov: Boj proti ponarejenim 
zdravilom in nestandardnim zdravilom«,

 • 6. kongres zdravstvene in babiške nege (2007) »Zdravstve-
na in babiška nega – kakovostna, učinkovita in varna«,

 • 7. kongres zdravstvene in babiške nege (2009) »Medicin-
ske sestre in babice – znanje je naša moč«,

 • 8. kongres zdravstvene in babiške nege (2011) »Medicin-
ske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost 
zdravstvene oskrbe pacientov«,

 • 9. kongres zdravstvene in babiške nege (2013) »Moč za 
spremembe – medicinske sestre in babice 
smo v prvih vrstah zdravstvenega 
sistema«,

 • 10. kongres zdravstvene 
in babiške nege (2015) »Z 
optimalnimi viri do učinko-
vite zdravstvene in babiške 
nege«,

 • 11. kongres zdravstvene in ba-
biške nege (2017) »Medicinske 
sestre in babice – ključne za zdra-
vstveni sistem«.

Izdani zborniki simpozijev:

 • 12. simpozij zdravstvene in babiške nege (2010) »Medi-
cinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri 
obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji«,

 • 13. simpozij zdravstvene in babiške nege (2012) »Z dokazi 
v prakso«,

 • 14. simpozij zdravstvene in babiške nege (2014) »E-zdrav-
je in dokumentacija v zdravstveni in babiški negi«,

 • 15. simpozij zdravstvene in babiške nege (2016) »Pro-
žnost zdravstvene in babiške nege skozi odgovornost, 
varnost, kakovost«,

 • 16. simpozij zdravstvene in babiške nege (2018) »Zdravje 
je človekova pravica«.
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