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Zadeva: Skupna izjava o pripravljenosti na COVID-19 in nujno potrebni zaščiti
medicinskih sester v prvih vrstah

Zveza: EFN - EfCCNa - EuSEN Joint Statement on COVID-19 Preparedness and the 
Urgent Need to Protect Frontline Nurses

Spoštovana predsednica!

V Sloveniji je bil pojav COVID-19 glede na dogajanja v Evropi in svetu pričakovan, vendar pa 
nas vsak dan znova presenečajo ugotovljena dejstva o zahrbtni naravi virusa in pretresajo 
sporočila držav o nepredstavljivih okoliščinah v zdravstvenih in socialnih zavodih, še posebej v 
domovih za starejše in bolnišnicah.

Ministrstvo za zdravje v prizadevanjih za zaščito zdravstvenih delavcev uvaja zaščitne ukrepe 
za zdravstvene delavce različnih specialnosti. Ob tem želimo poudariti, da spremljamo in si 
prizadevamo za varno delo posameznih poklicnih skupin, ki so med najbolj ogroženimi, kar velja 
tudi za izvajalce zdravstvene nege.

Skrbno smo proučili Skupno izjavo o pripravljenosti na COVID-19 in nujno potrebni zaščiti 
medicinskih sester, ki so jo pripravili Evropska federacija združenj medicinskih sester, Evropska 
federacija združenj za oskrbo življenjsko ogroženih pacientov in Evropsko združenje 
medicinskih sester v urgenci. Predlagamo, da je ta izjava naše skupno izhodišče v nadaljnjih 
zaščitnih ukrepih.

Ob tem se vam zahvaljujemo, da profesionalno vodite poklicno skupino izvajalcev zdravstvene 
in babiške nege ter oskrbe, ter tako prispevate k varnemu zagotavljanju potrebne nujne 
zdravstvene oskrbe prebivalcem Slovenije. 

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,
                              Nina Pirnat
                 v.d. generalnega direktorja
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Priloga:
 EFN - EfCCNa - EuSEN Joint Statement on COVID-19 

Vročiti:
 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – po e-pošti: tajnistvo@zbornica-zveza.si
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