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NAVODILO ZA OCENO USTREZNOSTI PROGRAMA STALNEGA STROKOVNEGA
IZPOPOLNJEVANJA IN DOLOEITEV LICENCNIH TOCK ZA IZVAJALCE ZDRAVSTVENE
ALI BABISKE NEGE, KI ZA SAMOSTOJNO DELO POTREBUJEJO LICENCO

Zbornica zdravstvene in babiske nege Slovenije - Zveza strokovnih druStev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zveza) na podlagi doloeil prve in eetrte
aline.ie prvega odstavka 87. c elena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 23105 - uradno
pre6i5deno besedilo, '1 5/08 - ZPacP, 23108, 58108 - ZZdrS-E, 77108 - ZDZdt, 40112 - ZUJF , 14113, 88116

- ZdZPZD,64117, 1l19 - odl. US, 73119, 82120 ii 152120 - ZZUOOP) vodr register izvajalcev v dejavnosti
zdravstvene ali babiske nege (v nadaljnjem besedilu: register) ter izdaja, podaljsuje in odvzema licence
izvajalcem zdravstvene in babiske nege.

Navodilo za oceno ustreznosti programa stalnega strokovnega izpopolnjevanja in doloeitev licenenih to6k
za izvalalce zdravstvene ali babiske nege, ki za samostojno delo potrebuje.io licenco (v nadaljnjem
besedilu: navodilo), na podlagi doloail drugega odstavka '19. dlena, drugega odstavka 22., 12. loeke
drugega odstavka 23. alena, 7. todke drugega odstavka 27. elena in cetrtega odstavka 30. elena pravilnika
doloda:
- podrobnejsa merila za vrednotenje programov stalnih strokovnih izpopolnjevanj,
- pogoje za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka

19. elena pravilnika,

- pogoje za oryaniztanje in priznavanje strokovnega izpopolnjevanja s pomoajo multimedijskih
prcgramov za ueenje na daljavo iz pete alineje 20. alena pravilnika,

- vsebino vloge organizatorja in izvajalca za vrednotenje multimedijskih programov za ueenje na

daljavo.

I. KOMISIJA ZA OCENO USTREZNOSTI PROGRAMOV STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
(29. e len praviln ika)

KomisUa za oceno ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in doloeitev Stevila licenenih
toek pri Zbornici - Zvezi (v nadaljnjem besedilur komisija) je stalno delovno telo, ki licendno vrednoti
strokovna izpopolnjevania, vodi in nadzira vpise licenenih toek ter po potrebi izvaja nadzore nad izvedbo
strokovnih izpopolnjevanj.

Komisijo sestavlja do Sest (6) elanov strokovnjakov s podroeja zdravstvene oziroma babiske nege
Predsednika in 6lane komisije imenuje predsednik Zbornice - Zveze.

Za elana komisue je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj izobrazbo s podroeja zdravstvene oziroma babiske nege, pridobljeno po Studrjskih

programih za pridobitev izobtazbe prve stopnje oziroma raven izobtazbe, pridobljene po Studijskih
programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve stopnje,

- ima najmanj deset let delovnih izkusen.i v zdravstveni oziroma babiski negi.

Komisi.ia obravnava vloge za priznanje strokovnega sreeanja in oceno ustreznosti programa strokovnega
sreeanja kot stalnega strokovnega izpopoln.ievanja za pridobitev licenenih todk (v nadaljnjem besedilu:
vloge), ki prispejo na Zbornico Zvezo. Komisija lahko ocena ustreznost programov tudi korespondeneno.

Klas znak 614 Original dokumenta se nahaja v lS. Vse natisnjene kopije se smatrajo kot informativne in ne podldeio sistemu spreme.nb

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiske nege (Uradni list RS, St.

152120, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) podrobneje doloea:
- vsebino in postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiske nege

(v nadaljnjem besedilu: registe0,
- naein, organe, evidenco in postopek pri odlodanju o podelitvi, podaljsanju in odvzemu licence

izvajalcem v dejavnosti zdravstvene ali babiske nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) in
- vsebino, roke in postopke preizkusa strokovne usposobl.ienosti, ee izvajalec, ki za samostojno delo

potrebuje licenco, ne izpolnjuje pogojev za podaljsanje licence.
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Komisija ima pravico pridobiti drugo mnenje izbranega strokovnjaka za liceneno vrednotenje posamezne
vloge, ki jo obravnava. V primeru pridobivanja drugega mnenja se odloaitev o ustreznosti programa
oziroma posamezne vloge odlozi do pridobitve mnenja.

Komisija po prejemu popolne vloge za priznanje strokovnega sredanja oceni ustreznost programa in s
sklepom dolodi licendne toake strokovnega sreeanja Strokovna sluzba Zbornice - Zveze najpozneje v 60
dneh po prejemu popolne vloge organizatorja strokovnega sreaanja (v nadaljnjem besedilu: organizator)
ali izv4alca zdravstvene ali babiske nege ter na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma
strokovnega izpopolnjevanja in doloeitve Stevila licencnih to6k vnese licenane to6ke v register (prvi
odstavek 29. elena pravilnika).

Organizatorja se v roku iz prejsnjega odstavka obvesti o oceni ustreznosti programa oziroma strokovnega
izpopolnjevanja in doloeitvi Stevila licenanih toak na elektronski naslov, ki ga je organizator navedel v vlogi
iz 21. ali drugega odstavka 22. elena tega pravilnika.

lzvajalec zdravstvene ali babiske nege, ki je podal vlogo za ptiznanie strokovnega izpopolnjevanja, se s
pridobljenimi licendnimi toakami seznani z vpogledom v register na spletni strani Zbornlce - Zveze.
lzvajalca se v 60 dneh po prejemu popolne vloge obvesti o ocenjeni neustreznosti programa oziroma
stalnega strokovnega izpopolnjevanja na elektronski naslov, ki ga je navedel v vlogi, lahko pa se obvestilo
poslje tudi z navadno posto, de je izvajalec tako izrecno zahteval v vlogi.

Ceje vloga nepopolna, se organizatorja ali izvajalca zdravstvene ali babiske nege pozove, da vlogo v roku
trideset (30) dni dopolni oziroma poda ustrezna pojasnila.

O delu komisi.ie se vodi zapisnik. Predsednik komisije enkrat letno poda poroeilo o opravljenem delu komisije
Upravnemu odboru in Skupseini Zbo.nice - Zveze.

Komisija lahko z namenom upostevanja doloeil pravilnika in navodil od organizatorja oziroma izvajalca
zdravstvene ali babiSke nege zahteva dokazila o izpolnjevanju pogojev organizatorja strokovnega
izpopolnjevanja iz 22. elena pravilnika in dokazila o izvedbi strokovnega izpopolnjevanja iz 20. elena
pravilnika v skladu z doloeili pravilnika in navodil.

Preverjanje upostevanja dolodil pravilnika in navodil pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja iz 20. elena
pravilnika lahko komisija preveri tudi z ogledom izvedbe strokovnega izpopolnjevan.ia oziroma z vpogledom
v informacrlske sisteme za izvedbo multimedijskih programov za ueenje na daljavo.

II. NALOGE ORGANIZATORJA ZA PRIDOBITEV LICENENIH TOEK
(21.- 26. elen pravilnika)

Organizator je v primeru spremembe programa komisijo dolzan pisno obvestiti v roku petnajst (15) dni po
zakljuaenem dogodku.

Organizator ima naslednje obveznosti:
- na strokovnem izpopolnjevanju vodi seznam prisotnosti. Strokovna sluzba Zbornice - Zueze

datoteko urejevalnika podatkov (MSO Excel) in navodila za oblikovanje seznama v digitalni obliki
posredujejo na elektronski naslov organizatorja, navedenega v prijavi strokovnega izpopolnjevanja;

- seznani udelezence, da je stalno izpopolnJevanje ocenieno in da bodo licenene toeke udeleZencem
vpisane v register;

- udelezencem po kondanem izpopolnjevanju podeli potrdila, na katerih sta navedena Stevilka sklepa in

ocena komisi.ie o ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja ter Stevilo licenenih toek;

Klas znak 614 Original dokumenta se nahaia v lS. Vse natisniene kopije se smatraio kot infornrativne in ne podleiejo sistemu sprememb

Organizator brez sklepa komisUe o ustreznosti strokovnega izpopolnJevanja in doloditvi licenenih toek ne

sme na potrdila o udelezbi navajati besedila o doloditvi licenenih todk.



Stevilka
dokumenta

Stran od
slrani:

Velja od:
lzdaja:

JPOO3 ND
01

3t11

24. 2. 2021
2. verziia

natasne seznam aktivnih in pasivnih udelezencev in poskrbi za zbia\e njihovih podpisov na

strokovnem izpopolnjevanju - podpas udelezenca je podlaga za dodelitev licenenih toek:
o seznama sta opremljena z nazivom organizatorja stahega izpopolnjevanja,
o seznama sta opreml.iena z naslovom programa stalnega izpopolnjevanja,
o seznama sta opremljena z datumom izvedbe stalnega izpopolnjevanja,
c seznama sta opreml.iena s prejetim sklepom komislje za oceno ustreznosti programa oziroma

strokovnega izpopolnjevanja,
o seznama sta opremljena z osebnim imenom, naslovom in Stevilko odloebe o vpisu v register ali

Stevilko odloebe o podelitvi oziroma podalJSanju licence udelezencev;
na.ipozneje v petna.lstih (15) dneh od izvedbe strokovnega izpopolnjevanja poslje na Zbornico - Zvezo:
o potrjen seznam pasivnih in aktivnih udelezencev z zbranimi podpisi.

Obvestilo o pridobljenih licenenih toekah, ki ga izda Zbornica - Zveza, vsebuje nastednje podatke
- naziv organizatoria,
- datumstrokovnegaizpopoln.ievanja,
- navedbo sklepa komisUe,
- Stevilo licene nih tock,
- podpis predsednika komisije in predsednika Zbo.nice - Zveze,
- ?ig Zbomice - Zveze.

Za izvedbo izobrazevanj, pri katerih ni kotizacUe, in so namenjene izvajalcem zdravsvene ali babiske nege,
stroske dela Zbornice - Zveze ta ne terja od organizatorjev oziroma izv4alcev izoyaaevanj, temvec jih kri.ie
iz lastnih sredstev oziroma prispevkov 6lanov, kar re lahko navedeno tudi na oceni ustreznosti oziroma
potrdilu.

Vpis licencnih toek v register izvajalcev zdravsvene ali babiske nege se izvede v okviru vzdievanja licenc
na osnovi javnega pooblastila.

lzvajalec zdravstvene ali babiSke nege lahko zaprosi za dodelitev licenenih to6k za udelezbo na strokovnem
izpopolnjevanju, ki ga organizira nepooblaseeni organizator v roku devetdeset (90) dni po zakljueenem
strokovnem izpopolnjevanju.

Vloga za priznanje licenenlh to6k se posreduje komisiji, skupaj z zahtevanimi dokazila, na obrazcu, ki je
obJavljen na spletni strani Zbornice - Zveze.

Za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. elena
pravilnlka izvaialec zdravstvene ali babiSke nege poleg podatkov in dokazil iz drugega odstavka 27. elena
pravilnika predloZi:

Klas znak 614 Original dolum€nta se nshsja v lS. Vse nalisnjene kopije se smarrajo kor informativne in ne podlsiejo sistemu spr€memb
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Za udelezbo na strokovnem izpopolnjevanju organizator v skladu s prvim odstavkom 26. 6lena pravilnika
izda potrdilo o udelezbi, ki vsebuje naslednje podatke:

- naziv in zasditni znak organizatorja,
- ime in priimek udelezenca,
- naslovno temo strokovnega izpopolnjevanja,
- datumstrokovnegaizpopolnjevanja,
- navedbo Stevilke sklepa komisije,
- podpis in Zig organizatorja.

Stro5ke dela Zbornice - Zveze, ki so doloeeni v soglasju z ministrom , v zvezi z oceno ustreznosti programa
oziroma strokovnega izpopolnjevanja in doloeitviJo Stevila licenenih toek plaea organizator ali izvajalec.

III. VLOGA IZVAJALCA ZA PRIZNAVANJE LICENENIH TOEK STALNEGA STROKOVNEGA
IZPOPOLNJEVANJA IN OBVEZNIH VSEBIN STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

(27 dlen pravilnika)
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- dokazila o izpolnjevanju pogolev predavateljev oziroma instruktoriev obveznih vsebin stalnega

strokovnega izpopolnievanja iz toeke a, toeke b ali toeke c poglavla V' navodil,

- dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvedbo predavani in praktienih delavnic iz temelinih postopkov

ozivljanja v skladu s pogoji iz toeke b poglavja v. navodil, ee gre za vrednotenje obvezne vsebine

temeljnih postopkov oZivljanja.

lzvajalec zdravstvena ali babiske nege lahko z vlogo uveljavlja priznavanje posamezne obvezne vsebine

rt"i,i"gi itroXornega izpopotnjevanla iz prvega odstavka '19..dlena pravilnika na podlagi udelezbe na

itiofoin". sre6anju, de stroiovno sreeanje obsega najman1 Sest (6) ur izobra2evan.ia, obsega vse

zahtevane vsebine za priznavanje posamez;e obveine viebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja in

lzpolnjuje druge pogoje za priznavanje obvezne vsebine iz poglavja V' navodil

Priznavanje posamezne obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega. odstavka 19.

etena pravltnifa ni mogo6e na podlagi udelezbe na strokovnem sreeanju oziroma strokovnih sreaanjih, ki

oU."g5 o.iror" obselajo manj kot-Sest (6) ur izobra2evanja oziroma obsegajo samo posamezne dele

iifrtJvanitr vsebin za 
-priznavanje posamezne obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz

poglavja V. navodil.

Negledenadolociloprvegaodstavkalg.elenapravilnika,dajepriznavanieposamezneobveznevsebine

"iiti"!, "trot 
ornega izp;potnjevanja mogoee na podtagi izobrazevanja (paslvne udelezbe), ki traja

""irr""i 
S"ri (6) u;, koinil1a'lahko izvajilcu zdravstvene ali babiske nege prizna stalno strokovno

izjopotnlevanle iz posamezn'e obvezne vsebine tudi na podlagl njegovega znanstvenega ali strokovnega

dlta'ozlioma znanswenih ali strokovnih del s podrocja posamezne obvezne vsebine (npr. znanstvenih ali

itr"f."r.,f, objav, avtorstva knjig, uebenikov ali priroenikov ...), izvedenih predavanj (aktivne-udelezbe) ali

oiug"g" ."rorit"ga in pogloblj;;ega delovania na podroc,u posamezne obvezne vsebine, ee je iz vloge

ova]"La .Orarsirene aii batisk; nege za priznavanje posamezne obvezne vsebine razvidno, da

znanstvena ali strokovna dela oziroma diugo celovito in poglobljeno delovan;e v zadnjih sedmih letih obsega

vse zahtevane vsebine za priznavanje poiamezne obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja

iz poglavja V. navodil.

Ce obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnievanja iz prvega odstavka lg Clena.pravilnika poteka

s pomoep multimedijskih piogramov za-u6e;je na dal1avo, izvajalec zdravstuene ali babi5ke nege poleg

Oirazit i eetrtega oditavka te-ga poglavja prilozi se dokazila iz toeke b poglavja Vlll. navodil.

obrazec vloge organizatorja in izvaialca za giznanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja

se objavi na spletni strani Zbornice - Zveze.

tV. VREDNOTENJE PROGRAMA STALNEGA IZPOPOLNJEVANJA Z LlcENeNlMl TOCKAMI

(30. elen Pravilnika)

lzvajalci zdravstvene ali babiSke nege, ki se formalno izobrazu.iejo- za pridobitev izobrazbe na srednJih Solah,

viso'[in strofovnifr Solah in fakultetah, ne morelo opravlienih Studijskih obveznosti uveljaviti kot obliko

itiot orn"g" izpopolnjevanja za pridobitev licendnih toek v deiavnosti zdravstvene ali babiSke nege'

2i itior.oino izpopotnlevanle potem pravllniku se ne steJejo: stalni in obeasni delovni sestanki, individualni

itrdil 
"trokoun" 

tlterature insiem povezano spremljanjs razvoja zdravstvene ali babiske nege ter Studijski

obiski.

Dolocilo prelSnjega odstavka ne velja za izpopolnjevanje s pomoejo multimedijskih programov za ueenje na

daljavo, ki izpolnjujejo pogoje iz navodila.

Komisija za oceno ustreznosti programov stalnega izpopolnjevanja doloai stevilo licenenih to'k za

upravi;ence z razkorakom 1,0 licenene toeke za stalna strokovna izpopolnjevanja iz 20 elena pravilnika in

0,5 ficencne to6ke za vsebine, ki jih ni mogoee opredeliti kot strokovno izpopolnjevanie s podroeja kliniene

prakse, pripomorejo pa k bolj kakovostni, varni in strokovni zdravstveni obravnavi (eetrta alineia 1. toeke

prvega odstavka 30. alena pravilnika) z upostevanjem naslednjih meril'

originaldokUmentasenahajavls,vsenatisnjen€kopijesesmanajokotinformativn€innepodleieiosistemUspl€membKlas znak 614
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Strokovna sreeanja, nacionalni kongresi, uene delavnice, seminarji, simpoziji itd.
- za 1 urc (45 minut) pasivne udelezbe se prizna 1 licenena tocka.

Mednarodni kongresi, Sole, uene delavnice, seminarji, simpozrji itd.
- za 1 vo (45 minut) pasivne udelezbe se prizna 1 licendna toaka.

Druge oblike (daljSih) strokovnih usposabljanj
- za 1 teden pasavne udelezbe se prizna 5 licenenih toek.

Vsebine, ki jih na mogoce opredeliti kot strokovno izpopolnjevanje s podrocJa kliniene prakse, pripomorejo
pa k bolj kakovostni, varni in strokovni zdravstvena obravnavi predstavljajo lahko do l5 % vseh licenenih
tock v licen6nem obdobju

- za 1 urc (45 minut) pasivne udele2be se prizna 0,5 licenene toeke.
Aktivna udelezba v obliki referata, predstavitve teme ali posterja

- za aktivno udelezbo na enem stalnem izpopolnjevanju se priznajo Stiri (4) licencne to6ke.
Znanstvena ali strokovna objava (Stevilo licencnih to6k se deli s Stevilom avtorjev)

- za elanek v reviji, kije uvrsdena v Science Citation Index, se prizna 20 licencnih toek,
- za elanek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji se prizna l0licendnih to6k,
- za prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, uebenik itd.)se prizna 5 licenenih toek,
- za elanek v strokovni reviii se priznata 2 liceneni toeki,
- za elanek v poljudnoznanstveni reviji se priznata 2liceneni toeki.

ICNEC kreditne to6ke (dosezene na strokovnem izobrazevanlu pod okriljem ICN)
- enakovredne so licenenim todkam, njihovo Stevilo se pomnoZi s ponderjem 1,3.

Avtorstvo knjige, priroenika, uebenika s strokovnega podroeja:
- ee je avtor en, se mu prizna 25 licenenih toek, v primeru vec avtor.iev prvi avtor dobi polovico

licenenih toek, preostale licenene tocke se delijo med druge avtorje;
- v primeru ponatisa knjige, priroenika, uebenika se avtorju prizna l0licencnih toek.

Poglavje v knjigi, monografiji, uebeniku in drugo s strokovnega podroc.ia:
- ee je avtor en, se mu prizna 10 licencnih toek; v primeru ved avtorjev prvi avtor dobi polovico

licencnih tock, preostale licenene tocke se delijo med druge avtorjel
- v primeru ponatisa poglavja v knjigi, monografiji, uebeniku in drugo s strokovnega podroeja se prizna

5 licenenih to6k.
Urednik knjige, ucbenika, priroenika in drugo s strokovnega podrocja:

- 6e je avtor en, se mu prizna 5 licencnih to6k, v primeru vec avtorjev, se posameznemu soavtorju
ptiznala 2 licencni tocki.

Recenzent kniige, uebenika, priroenika in drugo s strokovnega podrocja:
- 6e je avtor en, se mu prizna 5 licencnih toek, v primeru ved avtorjev, se posameznemu soavtorju

ptiznata 2 licendni toCki.

Recenzent strokovnega Clanka:
- priznata se 2 liceneni toeki.

Licenene toeke za aktivne in pasivne udelezence istega stalnega izpopolnjevanja se sesteva,o.
Za aktivne udelezence se praviloma pri prvi izvedbi priznajo vse predvidene licenene tocke, pri nadaljnji
izvedbi pa polovione, za pasivne udelezence se ponovna udelezba na isti vsebrni znotraj posameznega
licenanega obdobja ovrednoti s polovi6nim Stevilom licenenih toek.

Strokovno izpopolnjevanje, daljSe od treh dni, se vrednoti kot druge oblike daljSih strokovnih usposabl.ianj.

Pasivni ali aktivni udelezenci, ki sodelujejo na strokovnem izpopolnjevanju, ki traja daljSe obdobje, lahko za
posamezno izpopolnjevanje pridoblJo najvee 25 licenenih toek.

Aktivni in pasivni udelezenci, ki se niso udelezili celotnega programa veednevnega strokovnega
izpopolnjevanja, so upravieeni do so_razmernega deleza licenenih toCk strokovnega izpopoln.ievanja glede
na udelezbo po posameznih dneh. Ce je udelezenec za isto strokovno izpopolnjevanje upraviCen tudi do
ICNEC tock, pridobljene licenene toeke iz ICNEC toek zamenjajo Ze vrednotene licenene tooke za pasivno
ali aktivno udelezbo.

Klas znak: 614 Original dokument6 se nahaja v lS. Vse natisniene kopije se smatraio kot informativne in ne podleZojo sisremu sprem€mb
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Aktivni udelezenci, ki sodelujejo na strokovnem izpopolnjevanju, ki se v enaki obliki in vsebini v obdobju

veljavnosti podeljenega skl;pa komisije veokrat ponovi, so upravieeni do licenenih tock le za prvo

sodelovanju na strokovnem izpopolnlevanju.

sklep komisue o oceni ustreznosti programa velja eno leto, ce organizator ponovi izpopolnievanje v

popolnoma enaki obliki, kot.ie bilo prlavljeno komisl.ii.

V. FOGOJIZA IZVEDBO OBVEZNIH VSEBIN IZ LICENENEGA OBDOBJA
(prvi odstavek 19. elena pravilnika)

Pravilnik v prvem odstavku 19. elena dolo6a, da Se obvezne vseblne stalnega Strokovnega izpopolnjevanja

v posameznem licenenem obdobju nanagajo na:

- zakonodajo s podroeja zdravstva in poklicno etiko v tra.lanju najmanj 6 ur;

- temeljne postopke ozivljanja v trajanju najmani 6 ur;

- kakovost in varnost v zdravstvu v trajanju najmanj 6 ur.

A) ZAKONODAJA S PODROEJA ZDRAVSWA IN POKLICNA ETIKA

obvezne vsebine za izvedbo stalnega strokovnega izpopolnJevanja zakonodaja s podroeja zdravstva in

poklicna etika so oblikovane na p-oOtagi predpisanega. programa za opravlianie strokovnega izpita

zdravstvenih delavcev, Kodeksa etii<e v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (Uradni list RS, 5t. 71l14) in

Kodeksa etike za babice Sloveniie (Uradni list RS, 5t.71114)..

Zaadi zagotavljanja kakovosti in ustreznosti podanih obveznih vsebin in njihove izvedbe mora izobrazevan.ie

za obvezno vsebino stalnega strokovnega izpopolnjevanja zakonodaja s podro6ja zdravstva in poklicna etika

izpolnjevati naslednje pogoje:

- strokovno sreeanje iz obvezne vsebine trala naimanj 6 ur,

- predavatelji izpolniuiejo pogoje iz tretjega odstavka te toeke,

- strokovno srecanje obsega vsebine s podroeja zakonodaje s podroeja zdravstva in poklicne etike,

doloaene v Sestem odstavku te toeke,

- ee se obvezna vsebina zakonodaia s podroeja zdravstva in poklicna etika izvede s pomocjo multimedl.lskih

programov za ueenje na daljavo, je obvezen pisni preizkus znanja iz vsebin, doloeenih v sestem odstavku

te toeke.

Predavatelji morajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih pogojev:

- v zadn1ih pitin tetiti v bibliografski bazi vpisano delo s podroeja zakonodaje s podro6ia zdravstva

oziroma poklicne etike,

- v zadniih petih letih opravliena izobrazevanja s podroeja zakonodaje s podroeja zdravstva oziroma

poklicne etike,
- sodelovanje v komislah oziroma delovnih skupinah s podroeja zakonodaje s podroeja zdravstva

oziroma poklicne etike oziroma profesionalno delovanje na podroeju zakonodaje s podro6ja zdravstva

in poklicne etike.

Pasivna udelezba na izobrazevanju s podrocja obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja

za[onodaja s podrocja zdravstvl in pokliina etika se ne uposteva kot izpolnjevanje pogoja za

predavatelia iz druge alineje prejSnjega odstavka te toeke.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji iz tretjega odstavka te to6ke, se uporabljajo tudi za

predavatelje in avtorje multimedijskih programov za ueenje na daljavo'

obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevan ia zakonodaia s podro6ja zdravstva in poklicna etika

obsega naslednje vsebine:

a) zakonodaje s podroeja zdravstva:

Ktas znakr614 oliginaldokumentasenahajavls-vsenalisnienekopiiesesmatlaiokolinformativneinn6podleisiosistemUsprememb



NAVODILO ZA OCENO USTREZNOSTI PROGRAMA
STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN
DOLOEITEV LICENENIH TOEK ZA IZVAJALCE
ZDRAVSWENE ALI BABISKE NEGE, KI ZA
SAMOSTOJNO DELO POTREBUJEJO LICENCO

Stevilka
dokumenta:

Stran od
strani:

Velja od:
lzdaja:

JPOO3 ND
01

7111

24. 2. 2021
2. verziia

b} TEMELJNI POSTOPKI OZ|VLJANJA

PredavatelJi in inStruktorji obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja temeljni postopki
ozivl.lan1a morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- predavatelji in instruktorji morajo biti instruktorji z veljavno licenco ERC (European Resuscitation

Council), kiJo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za reanimacio v okviru S/oyenskega zdruzenja za
urgentno medicino ali

- predavatelji in instruktorji morajo biti aktivno zaposleni oziroma so vkl.iueeni v time, ki izvajajo postopke
temeljnih ali dodatnih postopkov ozivlanja in imajo veljavno potrdllo o opravl.,enem tedaju dodatnih
postopkov ozivljanja (Advanced Life Support Provider), ki jo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za
reanimacijo v okviru S/oyeaskega zdruZenja za urgentno medicino.

Klas. znak: 614 Original dokumenta se nahai6 v lS. Vse natisniene kopiie s6 smatrajo kor informativne in ne podleiejo si$omu sprsmemb

- zdravstvena zakonodaja in pravni viri s podroeja zdravstva (Ustava RS, Zakon o zdravstveni
dejavnosti in drugi zakoni ter podzakonski akti s podrod.ia zdravstva),

- poklicne kvalifikacUe in poklicne kompetence v de.iavnosti zdravsvene in babiske nege, strokovna,
odSkodnina in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,

- pravice in dolznosti pacientov ter postopek uvel.iavljanja njihovih pravic,
- pravice in dolznosti v zvezi z opravljaniem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz

delovnega @zme\a,
- delovanje zdravstvenih delavcev v zveziz obravnavo nasilja v druzini (Zakon o prepreeevanju nasilja

v druzini, Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v druzini pri izvajanju zdravstvene
delavnosti) in preprecevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravsvene
dejavnosti (protokoli obravnave nasilnih in drugih dejanj);

b) poklicne etike:
- etika in morala v zdravstveni in babiski negi - osnovni po.jmi,

- teorije etike v zdravstvu, eticna nacela, etiena odgovornost,
- Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi SlovenUe, Kodeks etike za babice Slovenije,
- vrednote v zdravsweni in babiski negl, komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna

podoba v zdravstveni in babiski negi,
- izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in eticne dileme, vkljucno s primeri iz prakse.

Obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnievanja za pridobivanje znan.i in vescin s podro6.ia temeljnih
postopkov ozivljanJa morEo biti v skladu s trenutno veljavnimi smernicami ozivljanja v svetu. Za podroe.ie
Evrope izdaja smernice ozivljanja Evropski svet za ozivljanje (European Resuscitation Council).

Zatadi zagotavljanja kakovosti in ustreznosti podanih obveznih vsebin in nJihove izvedbe mora izobrazevanje
za obvezno vsebino temeljni postopki ozivljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
- predavanja in praktiene delavnice iz obvezne vsebine trajajo najmanj 6 ur,
- predavatelji in instruktorji izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka te todke,
- predavanje in delavnice se izvedejo v skladu s pogoji iz petega odstavka te to6ke,
- predavanje in delavnice obsegajo vsebine s podroeja temel.inih postopkov ozivljanja, doloeene v Sestem

odstavku te toeke,
- 6e se teoretieni del izobrazevanja (predavanje) s podroeja temeljnih postopkov ozivljanja v obsegu 3 ure

izvede s pomocJo multimedijskih programov za udenje na da[avo, je obvezen preizkus znanja iz vsebin,
dolocenih v Sestem odstavku te tocke.

Pogoja, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji in instruktorji iz prejsnjega odstavka, se uporabljajo tudi za
avtorje in predavatel.ie teoretionega dela predavanj temeljnih postopkov ozivuanja, ki se izvede.io z
multimedijskimi programi za ueenje na daljavo.

Pogo.ii za izvedbo predavanja in delavnic 2 temeljnih postopkov ozivljanja:
- minimalni obseg ur izpopolnievanja je 6 ur,
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najmanj so-odstotni delez (3 ure) mora blti namenJen praktienim delavnicam v skupinah,

praktieni del (delavnice) se izvaja v malhnih skupinah do naived 10 udelezencev na enega

in Stru kto rJa,

izpit je sestavni del teeaja, ki .je sestavljen iz pisnega in praktienega preizkusa.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanJa s podroeja temeljnih postoPkov ozivljanja obsega

naslednje vsebine:
- pristop, prepoznava in ukrepi ob srdnem zastoju,

- izvajanje temeljnih postopkov ozivljanja odraslih oseb,

- izvajanje temelJnih postopkov ozivljanja okok,

- ukrepanje ob tujku v zgorniih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,

- uporaba AED Pri ozivljanju,
- prepoznavanja osnovnih srenih ritmov pred in ob zasto.iu srca,

- etiene dileme pri ozivljanju in obvladovanje, soodenje z njimi.

c) KAKOVOST lN VARNOST v ZDRAVSWU

Vsebine stalnega strokovnega izpopolnievanja s podroeja kakovosti in varnostiv zdravstvu so oblikovane na

podlagi predpisine Nacionalne strategue kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015) in na podlagi uenih

naertjv'za izvedbo Studija iz prepret6vanla bolnisnionih okuzb in ustreznih doloeil Zakona o nalezljivih

boteznih (Uradni tist RS, St. 33/b6 - uradno preeiseeno besedilo in 49120 - ZIUZEOP) in Pravilnika o pogojih

za pripravo in izva1anje programa prepredevania in obvladovanja bolnisnienih okuzb (Uradni list RS, St.

74199, 92106 in '10/1 1).

Zatadi zagoavljanya kakovosti in ustreznosti podanih obveznih vsebin in njihove izvedbe mora izobrazevan.ie

za obvezno vsebino stalnega strokovnega izpopolnjevanja kakovost in varnost v zdravstvu izpolnjevati

naslednje pogoje:

- strokovno sreeanie lz obvezne vsebine traja najmani 6 ur,

- predavatelji izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka te toeke,

- strokovno sreeanja obsega vsebine s podrocja kakovostr in varnosti v zdravsvu, dolodene v sestem

odstavku te toeke,

- Ce se obvezna vsebina kakovost in varnost v zdravstvu izvede s pomoejo multimedijskih programov za

ueenje na daljavo, je obvezen pisni preizkus znania iz vsebin, dolodenih v Sestem odstavku te todke.

Predavatelji morajo izpolnjevati vsaj dva od nasledniih pogojev:

- v zainjih petin tetin v bibliografski bazi vpisano delo s podrocla kakovosti in varnosti v zdravsvu,

- v zadniih petih letih opravljena izobrazevanja s podroeja kakovosti in varnosti v zdravstvu,

- sodelovanje v komisijah oziroma delovnih skupinah s podrodja kakovosti in varnosti v zdravstvu

oziroma profesionalno delovanie na podroeju kakovostl in varnosti v zdravstvu'

pasivna udelezba na izobrazevanju s podroaja obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja

kakovost in varnost v zdravstvu se ne upoSteva kot izpolnjevanje pogoja za predavatelja iz druge alineje
prejSnjega odstavka te toeke.

pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji iz tretjega odstavka te todke, se uporabuajo tudi za avtorje

in predavatelje multimedUskih programov za udenje na daljavo.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja kakovost in varnost v zdravstvu obsega naslednje

vsebine:
- osnovna izhodisea za zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (procesni prlstop),

- sistem kakovosti in varnosti pri zdravstveni obravnavi (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov

kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljSav, kazalniki kakovosti),

- orodja in metode za spremljanje in izbolJsevanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (kliniene poti varnostni

pogovori/vizite, vzroeno-posledidne analize, redni in izredni strokovni nadzori, presoje, vodenie ukrepov),

Klas znak 614 origin6t dokum€nta se nahaja v ls. vse narisniene kopiie se smatrajo kot informativne in ne podleiejo sistemu spr6memb
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VI. NALOGE ORGANIZATORJA ZA PRIDOBITEV LICENENIH TOEK ZA OBVEZNO VSEBINO
STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

119. tn 21.-26. e len pravilnika)

Organizator, ki je naslovil vlogo za pridobitev licenenih toek za obvezno vsebino stalnega strokovnega
izpopolnjevanja, je dolzan upostevati pogoje za obvezne vsebine, ki so opredeljeni v navodilu.

V primeru, da je vloga organizatorja za pridobitev licenenih todk za obvezno vsebino stalnega
strokovnega izpopolnjevana nepopolna in ne vsebuje zahtevanih dokazil, Zbornica Zveza pozove
organizatorja, da vlogo v roku trideset (30) dni dopolni oziroma poda ustrezna po.lasnila.

Komisija vlogo iz prejsnjega odstavka vrednoti kot stalno strokovno izpopolnjevanje, ki se ne nanasa na
podrodje obveznih vsebin, ee organizator v zgoraj navedenem roku vloge ne dopolni oziroma ne posreduje
ustreznega po.,asnila.

Za ptiznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. 6lena
pravilnika organizator poleg podatkov in dokazil iz drugega odstavka 23. elena pravilnika prilo2i:
- dokazila o izpolnjevanju pogojev predavateljev oziroma instruktorjev iz toeke a, toeke b ali todke c

poglavja V. navodil,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvedbo predavanja in praktionih delavnic iz temeljnih postopkov

ozivljania v skladu s pogoji iz toeke b poglavja V. navodil.

VII. IZPOPOLNJEVANJA S POMOEJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV ZA UEENJE NA
DALJAVO IN DOLOEITEV LICENENIH TOEK

Pri vrednotenju izpopolnievanja s pomocio multimeduskih programov za ueenje na daljavo in doloeitvi
licencnih toak se upostevajo naslednja merila:

- izpopolnievanja s pomooio multimedijskih 1 ura = 1 licenona
programov za ueenje na daljavo (pasivna toeka

udeleZba)

- izpopolnjevania s pomocjo multimedi.iskih 1 dodatna licen6na
programov za uoenie na daljavo s toeka

preverjan.iem znanja (pasivna udelezba)

- izpopolnjevanja s pomoejo multimedUskih 4 licencne
programov za ucenje na dal.iavo (aktivna toeke

udeleZba).

Za vrednotenje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. elena
pravilnika, ki se izvedejo kot izpopoln.ievanje s pomocjo multimedijskih programov za uaenje na daljavo s
preverjanjem znanja, se uporabljajo dolooila prve alineje prejsnjega odstavka tega poglavja.

Klas znak: 614 Original dokumenra se nahaja v lS. Vse natisnjene kopiie se smatrajo kot informativne in ne podleieio sistemu spr€memb

- obvladovanjetveganj,
- obvladovanje in prepreoevanje bolnisnienih okuzb (okuzb, povezanih z zdravstvom).
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vlI ORGANTZTRANJE IZPOPOLNJEVANJA S POMOCJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV ZA

UEENJE NA DALJAVO

pOGOJt ZA ORGANIZIRANJE IZPOPOLNJEVANJA S POMOCJO MULTIMEDIJSKIH

PROGRAMOV ZA U.ENJE NA DALJAVO
a)

organizator za izvedbo izpopolnjevanja s pomocjo multimediJskih programov za uaenje na daljavo mora

izpolnjevati naslednje Pogole:
- je izva.ialec zdravstvene dejavnosti, oziroma 6e gre za drugo pravno ali fizicno osebo,.ie registrirana za

opravljanje deiavnosti izobtazeu ania 
'

- ima organizacijske in strokovne kadre za izvedbo izpopolnjevania s pomoajo multimedijskih programov

za uelnje na daljavo, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ki urela strokovno izpopoln.levanje

zdravstvenih delavcev in zdravswenih sodelavcev,

- ima doloeene odgovorne osebe za zagotavljanie izvqanja programa izpopolnjevanja s pomoejo

multimedijskih programov za ueenje na daljavo;

- z ustreznimi tehnienimi sredstvi zagotavlja sledljivost prisotnosti udelezencev izpopolnjevan.la s

pomoejo multimedijskih programov za ueenje na daljavo,

.zagotavlja,dasejepreverjanjeznanjizvedloizVsebinizobrazevanjaspomoejomult|mediiskih
programov za ueenje na daljavo, de je preverjanje znania potekalo;

- hrani dokumentacijo o izvedbi izpoPolnievania In prisotnih udelezencih;

- hrani dokumentacijo o testnih vprasanjih in rezultatih preverjanja znania za udelezence, ee Je

preverjanje znania potekalo.

b) vLoGAoRGANIZAToRJAINIzvAJALcAzAVREDNoTENJEIZPoPoLNJEVANJAS
POMOEJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV ZA UEENJE NA DALJAVO

vloga organizatorja za liceneno vrednotenje izpopotnjevanja s pomoejo multimedijskih programov za

ucenle na daljavo vsebuje poleg podatkov in dokaz il iz drugega odstavka 23. elena pravilnika se:

- navedbo naeina izvedbe izpopolnjevanja s pomoejo multimedllskih programov za ucenie na daljavo,

- izjavo organizatorja o zagotavljanju sledljivosti prisotnosti udelezencev izpopolnievanja s pomo6jo

multimedijskih programov za ueenje na daljavo,

- navedba Stevila testnih vpraSanj, ee bo potekalo preverjanje znanla'

vloga izvajalca za liceneno vrednotenie izpopolnjevanja s pomooio multimeduskih programov za ucenie

na daljavo vsebuje poleg podatkov in dokazil iz drugega odstavka 27. elena pravilnika se:

- navedbo nacina izvedbe izpopolnjevanja s pomoejo multimeduskih programov za udenje na

daljavo.
- izjavo organizatorja o zagotavljaniu sledtjivosti prisotnosti udelezencev izpopolnjevanja s

pomoejo multimedljskih programov za ucenie na daljavo,

- navedbo Stevila testnih vprasanj, ee je potekalo preverjanje znanja'

- potrdilo o uspesno opravljenem preizkusu, ee je potekalo preverjanje znanja'

Ce se obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. dlena pravilnika

izvede kot izpopolnjevanje s p-omoeio multimedijskih programov za ueenje na daljavo, organizator in

iiriiar"" .ora""irrenl ati babisie nege poleg podittov in dokazil iz prvega in drugega odstavka te toeke'

prilo2ita Se:
- dokazila o izpohjevanju pogojev predavateljev oziroma instruktorjev iz toeke a, toeke b ali to6ke c

poglavja V. navodil,
- dokazila o izpotnjevanju pogojev za izvedbo predavania in prakticnih delavnic iz temeljnih postopkov

ozivl.lanja v skladu s pogoji iz tocke b poglavja V. navodil, de gre za vrednotenie obvezne vsebine

temeljnih PostoPkov oZivljanja.

Klas znak:614 originat dokumenra se nahaja v ls. vs€ natisnjene kopiie se smavajo kot informarivne in ne podleiejo sislomu sprememb
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2. Yeziia

Obrazec vloge organizator.ia in izvalalca zdravstvene ali babiske nege za vrednotenje izpopolnjevanja s
pomoejo multimedrjskih programov za uaenie na daljavo se objavi na spletni strani Zbornice - Zveze.

IX. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

lzobrazevanja, ka so se izvedla s pomodjo multimedrskih programov za ueenje na daljavo pred uveljavitvijo
pravilnika ter izpolnjujejo pogoje za priznavanje izpopolnjevanja s pomodjo multimedUskih programov za
uaenJe na daljavo in doloditev licenenih took, pa Se niso zakljucena, se priznavajo in vrednotro v skladu z
doloeili tega navodila.

Dolocilo eetrte alineJe drugega odstavka V.a toeke in detrte alineje drugega odstavka V.c toake tega navodila,
da je za izvedbo obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopoln.ievanja iz prvega odstavka 19. elena
pravilnika s pomoejo multimedUskih programov za uCenje na daljavo obvezen pisni preizkus znanja, se za
obvezno vsebino zakonodaja s podroeja zdravstva in poklicna etika in obvezno vsebino kakovost in varnost v
zdravstvu zaene uporabljati od 1 . 3. 2021 .

Slovenije - Zveze nih drustev medicinskih
sester, babic in nih tehn nlJe

.a

o

2
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o

To navodilo zadne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Zbornice - Zveze.

Monika AZman

predsednica Zbornice zdravstvene in babiSke nege
Ne

tt0vtIIt
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