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V letu 2020 bomo 
obeležili 200-letnico 
rojstva britanske 
medicinske sestre 
Florence 
Nightingale. 



Letošnje leto je Svetovna zdravstvena 
organizacija razglasila za mednarodno leto 
medicinskih sester in babic.



Zbornica – Zveza namerava ob tej priložnosti:

• proslaviti prispevek izvajalcev zdravstvene in babiške nege 
k izboljšanju zdravja prebivalcev,

• širšo javnost – tako strokovno kot splošno javnost in 
medije – z več dejavnostmi opozoriti na probleme, s 
katerimi se srečujejo medicinske sestre in babice 
(pomanjkanje izvajalcev, slabi delovni pogoji, 
podplačanost …),

• se zavzeti za večja vlaganja v zdravstveno in babiško nego,

• predstaviti pomen poklica kot poklica prihodnosti,

• opozoriti na deficitarnost poklica.



• Razpis Nightingale
Challenge: 
Zbornica – Zveza 
sponzorira izobraževanje 
določenega števila 
mladih 
menedžerk/menedžerjev 
s področja vodenja v 
zdravstveni negi.



• Razstava 100 let 
poklica medicinske 
sestre pri nas: 
skladno z zbornikom 
Negovanje dediščine skozi 
devet desetletij –
organizirano delovanje 
medicinskih sester na 
Slovenskem se pripravi 
razstava (foto gradivo, 
uniforme), ki potuje po 
slovenskih bolnišnicah, 
fakultetah in srednjih šolah 
za zdravstveno nego s ciljem 
promocije poklica.



• Kampanja promocije 
poklica v večjih 
slovenskih mestih (kjer 
so fakultete in srednje 
šole) – Ljubljana, 
Maribor, Jesenice, 
Novo mesto, Slovenj 
Gradec, Izola, Celje, 
Murska Sobota



• Dobrodelna akcija
• Pritegnitev 

ambasadorjev: 
Magnifico, Vlasta 
Nussdorfer/Peter 
Svetina, Petra Majdič, 
Trkaj, Aljoša Bagola

• Medijski partnerji

• Delavnice prve pomoči 
in/ali higiene rok



• Druge aktivnosti
• Borut Pahor, častni pokrovitelj mednarodnega leta medicinskih 

sester in babic

• Posebna, lastna znamka, e-podpis, ki jo Zbornica – Zveza in 
društva uporabljajo na kuvertah, e-poštnih sporočilih,…

• Akcija Postani podpornik medicinskih sester in babic

• Simpozij Zbornice – Zveze (11. in 12. maj)
• Organizacija okrogle mize na temo vpogleda v prihodnost – kam 

gre zdravstvena nega, kakšna prihodnost nas čaka (izvajalce in 
uporabnike) …

• …



Vprašanja?

Hvala.
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