
Spoštovani,
tudi letos smo na Zbornici – Zvezi pripravili kar nekaj novosti, namenjenih zaposlenim v zdravstveni 

negi, nekateri naslovi pa bodo gotovo zanimivi tudi širši javnosti. V nadaljevanju vam jih na kratko 

predstavljamo in vas vabimo, da jih naročite s spodnjo naročilnico ali nam za naročilo pišete na e-naslov  

informacije@zbornica-zveza.si 

Poklicne kompetence in 
aktivnosti izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene nege 
z razlago je dokument, ki 

jasno opredeljuje kompetence 
različnih izvajalcev zdravstvene 

nege na podlagi mednarodnih 
in strokovnih dokumentov. 

Strokovno, kakovostno, 
varno in odgovorno izvajanje 
zdravstvene nege so načela, 

ki so vodila ustvarjalce 
dokumenta.

Rozalija Rajgelj je avtorica 
knjige Babice v Kranju in 

okoliških vaseh pred letom 
1950. Knjiga ima neprecenljivo 

vrednost za zgodovino babištva 
in je svojevrsten poklon prvim 

babicam na Gorenjskem, 
predhodnicam današnjih babic. 

Zgodovinski in arhivski viri, 
zapisi spominov, fotografije, 

kopije diplom, pisem in še česa 
nam približajo ta oddaljeni čas 

in ljudi.

Profesionalna podoba izvajalcev in 
babiške nege ter oskrbe je naslov 
pomembne knjižice, ki opozarja na 
velikokrat spregledano zunanjo poklicno 
podobo posameznika, s katero kažemo 
tudi svoj odnos do dela, sodelavcev 
in predvsem pacientov. Ne samo 
strokovnost, empatija, strokovna 
komunikacija, tudi osebna urejenost 
vpliva na zaupanje in spoštovanje.

Kompetence in poklicne 
aktivnosti izvajalcev v 
dejavnosti babištva prinašajo 
kompetenčni okvir babištva. 
To je prvi samostojni tovrstni 
dokument in vsem babicam 
nalaga odgovornost in 
dolžnost, da se po njem 
ravnajo, ga dopolnjujejo in 
razvijajo. Babištvo je poklic, ki 
zagotovo ne bo nikoli izumrl.

Brezplačni Letopis 2020 oz. 
Koronapis 2020 prinaša zapise 
društev in strokovnih sekcij na 
zelo posebno leto 2020, ki je 
bilo predvsem do zdravstvenih 
delavcev zelo zahtevno. Vsa 
načrtovana izobraževanja, 
strokovna in družabna srečanja 
so zaradi razglašene pandemije 
covida-19 morali ali odpovedati ali 
pa jih prestaviti v spletno okolje …

ZBORNICA ZDRAVSTVENE 
IN BABIŠKE NEGE 

SLOVENIJE - 
ZVEZA STROKOVNIH 

DRUŠTEV MEDICINSKIH 
SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV SLOVENIJE

Kadrovski 
standardi in 
normativi v 

zdravstveni in 
babiški negi
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Dokument Kadrovski standardi in 
normativi v zdravstveni in babiški 
negi opredeljujejo tisto minimalno 

kadrovsko zasedbo, ki zagotavlja 
varno in kakovostno izvajanje 
zdravstvene in babiške nege. 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
stroka zdravstvene in babiške 

nege ter pacienti in njihovi svojci 
pomanjkanje medicinskih sester in 

babic prepoznavajo kot enega izmed 
ključnih problemov v zdravstvu.



NAROČILNICA (za pravne osebe) 

Prosimo vas, da izpolnjeno naročilnico pošljete na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a,  

1000 Ljubljana ali po elektronski pošti informacije@zbornica-zveza.si.

PODJETJE: 

NASLOV: 
         
POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ:
   
DAVČNA ŠTEVILKA:
        
DAVČNI ZAVEZANEC:              DA              NE

ELEKTRONSKI NASLOV:
        
IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE:

Število izvodov: Naročamo naslednje knjige:

Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi  
(cena knjižice je 5 evrov + poštnina)

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege z razlago 
(cena knjižice je 5 evrov + poštnina)

Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva
(cena knjižice je 5 evrov + poštnina)

Profesionalna podoba izvajalcev in babiške nege ter oskrbe
(cena knjižice je 3 evre + poštnina)

Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950
(cena knjižice je 5 evrov + poštnina)

Koronapis 2020 
Koronapis 2020 je brezplačen (samo poštnina) in lahko naročite le en izvod

Podpis in žig:Kraj in datum: 


