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Zadeva: Odprto pismo Kadri v zdravstveni in babiški negi 
 
Spoštovani, 
 
v medijih smo zasledili vašo izjavo, da številke kažejo, da je kadra v zdravstveni negi dovolj. Nad izjavo 
smo presenečeni in se sprašujemo, katere številke to kažejo, saj podatki Zbornice – Zveze izkazujejo, 
da je kadra v zdravstveni negi premalo in da so izvajalci, ki so v zdravstvenem sistemu, zaradi manka 
kadra preobremenjeni. Da kadra ni, kažejo tudi številni neuspešni razpisi za prosta delovna mesta, ki jih 
objavljajo tako zdravstveni in socialnovarstveni zavodi, ki ne zmorejo nadomestiti že zgolj upokojitev 
izvajalcev in izvajalk zdravstvene in babiške nege. Ob tem poudarjamo, da smo v obdobju, ko se je 
začela upokojevati najštevilčnejša generacija medicinskih sester, tako da bo nenadomeščenih 
upokojitev v prihodnje še več, če država ne bo sistemsko pristopila k reševanju težav v zdravstveni negi. 
 
Obstoječi kadrovski standardi in normativi v zdravstveni negi so iz leta 1984 in že zdavnaj ne zadoščajo 
današnjim potrebam pacientov. Koliko kadra zdravstvene in babiške nege v slovenskem zdravstvenem 
sistemu glede na današnje potrebe pacientov zares potrebujemo, bo natančno mogoče izračunati šele, 
ko bodo sprejeti novi kadrovski standardi in normativi, temelječi na današnjih potrebah pacientov, ki so 
bistveno drugačne kot pred skoraj 40 leti. 
 
V Zbornici – Zvezi smo prepričani, da težav na področju zdravstvene in babiške nege ni mogoče 
uspešno in dolgoročno rešiti brez vključitve stroke zdravstvene in babiške nege, zato pričakujemo, da 
nas Ministrstvo za zdravje vključi v reševanje težav. 
 
V pričakovanju povabila na sestanek vas lepo pozdravljam, 
 
 

Monika Ažman, 
 
predsednica Zbornice – Zveze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Poslati: 

- Naslovniku po e-pošti 
 
 
V vednost: 

- Aleksandra Lah Topolšek, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje 
- mag. Peter Požun, državni svetnik, predstavnik za področje zdravstva 
- Slavica Mencingar, predsednica, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
- Irena Ilešič Čujovič, predsednica, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
- Miha Benet, predsednik, Florence sindikat medicinskih sester – Pergam 
- Jakob Počivavšek, predsednik, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam 
- Vladimir Lazić, predsednik, Sindikat kliničnega centra Ljubljana, in Sindikati v zdravstvu 

Slovenije PERGAM 
- Aleksander Jus, predsednik, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
- Mediji 
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