
         Ljubljana, 15. marec 2019 

 

Nagovor predsednice Zbornice – Zveze poslancem k 9. točki  dnevnega reda Skupščine Zbornice – 

Zveze o ohranitvi avtonomije in razvoja stroke zdravstvene nege  

Spoštovani, 

novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej-K), sprejeta v letu 2017, v 38. členu 

opredeljuje problematiko srednjih medicinskih sester, ki že dolgo izvajajo poklicne aktivnosti 

diplomiranih medicinskih sester, je Zbornici – Zvezi in Razširjenemu strokovnemu kolegiju za 

zdravstveno in babiško nego (v nadaljevanju: RSKZBN) naložila pristojnost in nalogo priprave 

strokovnega dokumenta prenovljenih kompetenc v zdravstveni negi. 

Več kot 30 strokovnjakov Zbornice – Zveze z različnih ožjih strokovnih področij, iz kliničnih okolij in 

izobraževalnih zavodov je več kot eno leto pripravljalo strokovni dokument prenovljenih kompetenc, 

ki ga je potrdil in sprejel RSKZBN. Ministrstvo za zdravje bi moralo na podlagi 38. člena ZZDej-K podati 

soglasje k dokumentu prenovljenih kompetenc do 17. 3. 2018. Sprejem prenovljenih kompetenc je 

ministrstvu priporočil Zdravstveni svet R Slovenije, najvišji ministrski strokovni organ. 

Ministrstvo soglasja k dokumentu, ki ga je pripravljala stroka zdravstvene nege, noče podati, saj 

navaja, da je treba pripraviti dokument, ki bo upošteval ekonomsko vzdržnost zdravstvenega 

sistema. Prav tako ministrstvo ne želi, da bi dokument, ki ga je pripravila Zbornica – Zveza in sprejel 

RSKZBN, bil podlaga za nadaljnjo razpravo in usklajevanje med stroko zdravstvene nege in 

ministrstvom. 

Zbornica – Zveza je v skladu s statutarno vlogo strokovne in reprezentativne organizacije izvajalcev 

zdravstvene nege varuh stroke zdravstvene nege in varuh evropske Direktive 2005/36/ES, ki določa, 

kdo je medicinska sestra v evropskem prostoru in kakšne so njene kompetence. 

Zavezuje nas Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v R 

Slovenije za obdobje od 2011 do 2020 ter dokumenti in usmeritve Mednarodnega sveta medicinskih 

sester (ICN) in Evropske federacije medicinskih sester (EFN), katerih člani smo, zato zagovarjamo 

razvoj sodobne na dokazih temelječe zdravstvene nege, ki bo osredotočena na potrebe pacienta, 

družine in širše skupnosti. 

Prosim, da poslanci enotno podprete prizadevanja naše skupne strokovne organizacije za ohranitev 

avtonomije stroke zdravstvene nege in nadaljnji razvoj stroke, dejavnosti zdravstvene nege ter 

poklica medicinske sestre in s sklepom sprejmete javni poziv zdravstveni politiki, da nasprotujemo 

posegom v avtonomijo stroke in poskusom administrativnega urejanja strokovnih vprašanj z 

namenom varčevanja v zdravstveni negi.  

Zdravstvena politika mora upoštevati stroko zdravstvene nege pri odločanju o strokovnih vprašanjih 

in se zavedati pomena in vloge medicinskih sester ter drugih izvajalcev zdravstvene nege v sistemu 

zdravstvena varstva. Odločitve, ki jih medicinske sestre dnevno sprejemajo v praksi, lahko pomenijo 

razliko v uspešnosti in učinkovitosti celotnega sistema ter ključno vplivajo na kakovost in varnost 

zdravstvene obravnave pacientov. 

S spoštovanjem.          

         Monika Ažman,  

        predsednica Zbornice – Zveze  



 

 


