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Zadeva: Mnenje Zbornice – Zveze o aplikaciji zdravila Cytotec  
 
Spoštovani, 
 
na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester,             
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) smo prejeli vaše              
vprašanje, ali je v porodništvu rektalna aplikacija zdravila Cytotec (Misoprostol) v kompetenci            
diplomirane babice. 
 
Pojasnjujemo, da 62. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno               
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13,                
88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, v nadaljnjem besedilu ZZDej) določa, da zdravstveno                
dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno            
usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje            
(kvalifikacija), določene s tem zakonom in z drugimi predpisi. Minister, pristojen za zdravje, predpiše              
seznam poklicev za zdravstveno dejavnost, v katerem so določeni poklici zdravstvenih delavcev in             
zdravstvenih sodelavcev, njihovo delovno področje in stopnje zahtevnosti dela na področju           
zdravstvene dejavnosti. 
 
Na podlagi omenjenega zakonskega pooblastila je bila izdana Odredba o seznamu poklicev v             
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/14), ki določa seznam poklicev zdravstvenih delavcev,             
njihovo kvalifikacijo, delovno področje in poklicne dejavnosti (kompetence) na področju zdravstvene           
dejavnosti. 
 
V pomoč pri opredelitvi kompetenc in poklicnih aktivnosti diplomirane babice je Zbornica – Zveza              
izdala strokovni dokument Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi (2008), ki v               
poglavju 8. 4 DAJANJE IN PRIPRAVA ZDRAVIL – aktivnost, intervencija, določa, da je aktivnost              
»Priprava in dajanje zdravil rektalno« v kompetenci diplomirane babice. 
 
Zdravilo Misoprostol se uporablja za prekinitve nosečnosti v vseh obdobjih. Prve aplikacije so             
vaginalne in jih izvaja zdravnik, potem bukalne in jih lahko aplicirajo diplomirana babica/diplomirana             
medicinska sestra ali tehnik zdravstvene nege na oddelku. V primeru, da pride do poporodne              
krvavitve, jih zdravnik predpiše rektalno in jih lahko aplicirajo diplomirana babica/diplomirana           
medicinska sestra ali tehnik zdravstvene nege po navodilu zdravnika. Izvajalci zdravstvene dejavnosti            
imajo sprejete posebne protokole o aplikaciji zdravila Misoprostol, zato vam priporočamo, da k pripravi              
protokola pristopite tudi v vašem zavodu. 
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S pozdravi. 

         Monika Ažman, 
 

         predsednica Zbornice – Zveze 
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