Ljubljana, 28. 3. 2011

Izjava za javnost

Zbornica – Zveza: sodobno strokovno stanovsko združenje, ki ustvarja
prihodnost zdravstvene in babiške nege in oskrbe, vselej v skrbi za sočloveka
V soboto, 26. marca 2011, je v Ljubljani potekala 23. redna skupščina Zbornice – Zveze.
Dnevni red je bil obširen. Poslanci enajstih strokovnih regijskih društev in 31 strokovnih
sekcij iz vse Slovenije so sprejeli poročilo o delu in finančnem poslovanju nacionalnega
stanovskega združenja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.
Poročila vseh organov in teles Zbornice – Zveze so pokazala, da so preko vsega leta potekale
številne aktivnosti, ki prispevajo k prepoznavnosti, uveljavitvi in krepitvi stroke zdravstvene
in babiške nege in tako k večji kakovosti dela številnih profilov delavcev zdravstvene in
babiške nege. Ne nazadnje posredno vse to pripomore k skrbi za paciente.
Zbornica – Zveza večino prihodkov ustvari s članarinami svojih članov (več kot 50 %) in z
ostalimi prihodki (kotizacije, prodaja priročnikov, oglasi idr. – skoraj 40 %) v višini
1.860.438,86 evrov. V letu 2010 je ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v višini 9 tisoč
evrov, kar je posledica neustreznega financiranja javnih pooblastil s strani Ministrstva za
zdravje (12 % prihodkov), kjer prihodki ne pokrivajo stroškov.
Nadzorni odbor Zbornice – Zveze, ki je pregledal finančno in materialno poslovanje Zbornice
– Zveze, in ugotovil, da je Finančno poročilo za leto 2010 resničen prikaz premoženja in
poslovanja Zbornice – Zveze, ga je predlagal skupščini v potrditev in bil je soglasno sprejet.
Sprejeti program dela in finančni načrt Zbornice – Zveze pa obetajo, da se bodo vse
aktivnosti pospešeno nadaljevale.
Ni odveč poudariti, da je na sedežu Zbornice – Zveze zaposlenih le 5,6 redno zaposlenih, ki
opravijo ogromno delo za vseh več kot 16.000 članic in članov; za vseh 20.000 izvajalcev
zdravstvene in babiške nege pa je potrebno urejati regulacijo (register, licence, strokovni
nadzori s svetovanjem, priprave na specializacije). Primerjave s podobnimi organizacijami
pokažejo, da je Zbornica – Zveza uspešna in več kot racionalna.
Zbornica – Zveza je sprejela svoje poslanstvo, vizije in vrednote.
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 in oskrbe v slovenskem in
mednarodnem prostoru z namenom ohranjanja in zagotavljanja statusa, ugleda pripadnikov
poklicev v zdravstveni in babiški negi in oskrbi ter varovanje 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, regijskih strokovnih društev
in uresničujemo vizijo učeče se organizacije, stremimo k odličnosti in prepoznavnosti v
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slovenskem in mednarodnem prostoru. Z organizacijo strokovnih izobraževanj in
izpopolnjevanj omogočamo članstvu nenehno nadgrajevanje znanja in spretnosti. V znanju
je naša moč, napredek in razvoj. Udejanjamo koncept vseživljenjskega izobraževanja in
strokovnega izpopolnjevanja v zdravstveni in babiški negi in 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
profesije zdravstvene/babiške nege. Koncept vseživljenjskega izobraževanja bomo udejanjati
preko 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 na dokazih 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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Pomembna točka dnevnega reda skupščine je bila tudi sprejem prvega samostojnega
Kodeksa etike za babice Slovenije.
Poslanci so imenovali članice v različne delovne organe oziroma komisije in se seznanili z
odstopom predsednika Statutarne komisije, ki je odstopil iz osebnih razlogov.
Ob zaključku skupščine pa so se seznanili s predstavitvijo nove posodobljene članske
izkaznice s funkcijami, ki so že aktivne in tudi z načrtom nadgradnje, kar je za organizacijo s
tolikšnim članstvom velika pridobitev. .
Z lepimi pozdravi,
PREDSEDNICA ZBORNICE-ZVEZE
Darinka Klemenc

Več informacij: gsm 041 754 706
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