
V prizadevanjih po izboljševanju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov v R 

Sloveniji ter krepitvi medsebojne profesionalne komunikacije med medicinskimi 

sestrami/babicami in zdravniki sta Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v 

nadaljevanju Zbornica – Zveza) in Zdravniška zbornica Slovenije pripravili skupni dokument  

 

PROTOKOL MEDPOKLICNE KOMUNIKACIJE MED MEDICINSKIMI 

SESTRAMI/BABICAMI IN ZDRAVNIKI V PRIMERIH DVOMA O NAROČENIH 

UKREPIH 

 

Kakovost medosebnih, poklicnih in medpoklicnih odnosov v zdravstvenih timih ter sprejeta 

varnostna politika zdravstvenih zavodov prispevata k strokovnim, varnim in pravočasnim 

odločitvam v korist pacientov. Zato je namen dokumenta izboljšati medsebojno komunikacijo 

v primerih, kadar medicinska sestra/babica dvomi v naročilo zdravnika. Zakonodaja 

dovoljuje, da zdravstveni delavec odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo 

vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, 

kazensko in materialno odgovornost.  

 

Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi ter v babištvu opredeljujeta zdravstveno obravnavo 

pacienta kot skupno prizadevanje strokovnjakov različnih zdravstvenih poklicev. Izvajalci 

zdravstvene nege in oskrbe pri svojem delu upoštevajo načela kulture varnosti in odklonijo 

vsak poseg, ki bi bil po njihovem strokovnem  prepričanju lahko za pacienta škodljiv ali ni v 

skladu z načeli poklicne etike. S tem pacienta ščitijo pred nestrokovnim, neetičnim ali 

samovoljnim ravnanjem svojih sodelavcev. 

 

Po Kodeksu zdravniške etike je zdravnik odgovoren za zdravstveno oskrbo, hkrati pa 

upošteva  strokovnost in pooblastila sodelavcev, ki s tem prevzemajo svoj delež strokovne 

odgovornosti. Ob spoštovanju strokovne hierarhije mora nenehno potekati dvosmerna 

izmenjava informacij in izkušenj.  

 

V primeru, da v klinični praksi pride do nejasnosti v komunikaciji med medicinsko 

sestro/babico in zdravnikom oz. do dvoma v naročene ukrepe, protokol narekuje sosledje 

korakov, ki omogočajo razjasnitev nejasnosti oz. dvoma. Če naročilo ukrepa ali terapije pri 

medicinski sestri/babici vzbudi dvom, le ta ukrepa, tako da:  

1. Izvedbo naročila začasno odloži. Naročilo osebno ali preko nadrejene medicinske 

sestre/babice ponovno preveri pri lečečem ali dežurnem zdravniku. Ob tem lahko 

izrazi svoj dvom in prosi za dodatna pojasnila. 

 

2. Če dvom ni bil razrešen, obvesti nadrejeno medicinsko sestro/babico, ki izvedbo 

naročila začasno odloži in obvesti nadrejenega zdravnika (vodjo oddelka/enote, 

nadzornega dežurnega zdravnika) in glavno medicinsko sestro (oddelka/enote, 

dežurno medicinsko sestro), ki o dogodku obvestita predstojnika oddelka/enote.  

 

Če se dvom ne razreši pri točki 1, je pri točki 2 potrebno napisati poročilo o dogodku. Izvirnik 

poročila se arhivira na oddelku/enoti, kopijo se pošlje nadrejenim po protokolu in vodji za 

kakovost in varnost v bolnišnici. 

 

V vseh fazah je sporazumevanje hitro, strpno, jasno in argumentirano. Priporočeno orodje za 

sporazumevanje je komunikacijski pripomoček SOOP, ki vsebuje 4 korake: Situacija, 



Ozadje, Ocena, Predlog (SOOP). Posamezni koraki komunikacije po SOOP-u s primeri  so 

opisani v prilogi tega dokumenta. 
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