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Zadeva: Mnenje Zbornice – Zveze o izpiranju ušes 
 
Spoštovani, 

na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester,             
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) smo prejeli vaše              
vprašanje o kompetencah medicinskih sester za izpiranje ušes v ambulanti družinske medicine, v             
patronažni službi in na otroško šolskem dispanzerju.  
 
Pojasnjujemo, da je bila na podlagi določila 62. člena 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) 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.  

ZZDej v 55. členu določa, da lahko zdravstveni delavec samostojno opravlja vsako delo, za katero ima                
ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo               
prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost. V skladu s 45. členom ZZDej             
morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljati zdravstveno dejavnost v skladu s            
sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske deontologije oz. z drugimi strokovnimi in             
etičnimi kodeksi. 

Kompetence vseh v odredbi navedenih izvajalcev zdravstvene nege so dokaj splošno opredeljene in             
ne omogočajo podrobnejše razmejitve posameznih poklicnih aktivnosti med različnimi profili v           
zdravstvu in zdravstveni negi.  

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego je ob sodelovanju z Zbornico – Zvezo na                
podlagi zakonskega pooblastila 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni             
dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDej-K) 17. 5. 2019 sprejel dokument Poklicne kompetence in               
aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege na podlagi predhodnega soglasja ministra za            
zdravje Aleša Šabedra. 

 



Na podlagi dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene           
nege (2019) je razvidno, da diplomirana medicinska sestra ni kompetentna za samostojno izvedbo             
aktivnosti izpiranja ušes.  

Izpiranje ušes je kompetenca zdravnika, diplomirana medicinska sestra oz. tehnik zdravstvene nege            
pa lahko sodelujeta pri njegovi izvedbi. Do razširitve kompetenc glede omenjenega postopka z             
zdravnika na izvajalce zdravstvene nege še ni prišlo. 

 

 

S pozdravi. 

Monika Ažman, 

predsednica Zbornice − Zveze 

 

 
 
 
 


