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Zadeva: Odziv zdravstvene nege na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij
Spoštovana predsednik Vlade RS in minister za zdravje,
Nacionalna koordinacija, svetovalni organ Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza),
ostro zavrača ponovni poziv Koordinacije zdravniških organizacij k suspenzu dokumenta o poklicnih
kompetencah medicinskih sester. S tem pozivom zdravniške organizacije grobo posegajo v avtonomijo
stroke zdravstvene nege, kar je nedopustno. Organizacijske težave – tako v normalnih razmerah, še
posebej pa v času epidemije – so posledica dolgoletnega neustreznega kadrovanja, neupoštevanja
smernic in kompetenc stroke zdravstvene nege in ne implementiranega dokumenta. Poklicne
kompetence in aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege niso in ne smejo biti priročen izgovor poklicne
skupine, ki je nosilec zdravstvenega sistema, za stanje, ko se zaradi epidemije še izraziteje kot sicer
soočamo z izjemnim pomanjkanjem kadra zdravstvene nege.
Nobena administrativna odprava ne bo nadomestila pomanjkanja izobraženega in izkušenega kadra, ki
je osnova za varno obravnavo pacienta. Zato ta poziv Koordinacije zdravniških organizacij ocenjujemo
kot preusmerjanje pozornosti od prelivanja javnih sredstev v zasebne žepe in populistično prelaganje
odgovornosti za nastalo situacijo na zdravstveno nego. Stroka zdravstvene in babiške nege doslej ni
bila enakopraven član pri strateškem načrtovanju in odločanju v zdravstveni politiki. Pri njej je vedno
sodelovala le ena poklicna skupina. Medicinske sestre smo že večkrat poudarile, da nič o nas brez nas,
za čimer trdno stojimo. Le z vključevanjem tudi naše poklicne skupine v načrtovanje pomembnih strategij
v zdravstvu bomo pacientom lahko zagotavljali neprekinjeno, varno in kakovostno zdravstveno
obravnavo. Zato pričakujemo čimprejšnje imenovanje Strateškega sveta za področje zdravstvene in
babiške nege in s tem tudi polnopravnega člana Zdravstvenega sveta.
Zakon o zdravstveni dejavnosti nalaga zdravstvenim delavcem, da opravljajo delo v okviru svojih
kompetenc in delokrogov, za morebitno preseganje kompetenc pa zaposleni nosijo tako strokovno kot
odškodninsko in kazensko odgovornost. Hkrati je zakon v prehodnem obdobju omogočil širšemu krogu
zaposlenih, ki razpolagajo z ustreznimi strokovnimi znanji in izkušnjami, da se tudi te upoštevajo pri
presoji kompetenc, v okviru katerih lahko izvajajo svoje delo in naloge. Zato ne smemo dovoliti, da
zaposleni presegajo kompetence, saj gre pri tem za vprašanje varne in kakovostne obravnave pacientov
in uporabnikov storitev in tudi za pravno varnost zdravstvenih delavcev. Dokument ni kriv za
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pomanjkanje kadra zdravstvene nege, je pa njegova implementacija jasno razkrila anomalije
zdravstvenega sistema ter neupoštevanje zakonodaje o delokrogih in pristojnostih zdravstvenih
delavcev.
V odzivu Zbornice – Zveze na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij z dne 10. septembra 2019
smo odgovorili, da rešitev za nastale razmere zagotovo ni odprava dokumenta, ki na osnovi znanja, ki
ga posamezni profili danes pridobijo v izobraževalnem procesu, jasno in na mednarodno primerljivi ravni
ureja razmejitev del izvajalcev zdravstvene nege.
Za Zbornico – Zvezo:
Monika Ažman, predsednica
Red. prof. dr. Brigita Skela Savič, članica upravnega odbora Mednarodnega sveta medicinskih sester
(ICN)
Mag. Peter Požun, državni svetnik, predstavnik za področje zdravstva
Za Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije:
Slavica Mencingar, predsednica
Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica
Za Florence sindikat medicinskih sester – PERGAM:
Miha Benet, predsednik
Za Konfederacijo sindikatov Slovenije PERGAM:
Jakob Počivavšek, predsednik
Za Sindikat kliničnega centra Ljubljana in za Sindikate v zdravstvu Slovenije PERGAM:
Vladimir Lazić, predsednik
Za Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije:
Aleksander Jus, predsednik

V vednost:
- Koordinacija zdravniških organizacij
- Zdravniška zbornica Slovenije
- Slovensko zdravniško društvo
- Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides
- Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
- mag. Peter Požun, Državni svet, predstavnik za področje zdravstva
- red. prof. dr. Brigita Skela Savič, članica upravnega odbora Mednarodnega sveta medicinskih
sester (ICN)
- Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
- Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
- Florence sindikat medicinskih sester – PERGAM
- Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
- Sindikat kliničnega centra Ljubljana in Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM
- Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
- Mediji

2

