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KOORDINACIJA ZDRAVNIŠKIH ORGANIZACIJ (KZO) 
Zdravniška zbornica Slovenije 
Slovensko zdravniško društvo 

FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije  
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 

           
 
Številka: 013-1/2019/9 
Datum: 6.9.2019 
 
 
Gospod minister 
Aleš Šabeder 
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 
Štefanova 6 
1000 Ljubljana 
 
Spoštovani gospod minister, 
 
Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Sindikat Fides in Strokovno združenje 
zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vas vljudno pozivamo k razmisleku o posledicah, 
ki jih prinaša vaše soglasje k dokumentu RSKZBN in Zbornica – Zveza z naslovom Poklicne 
kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege (v nadaljevanju: poklicne 
kompetence). To soglasje ste s svojim podpisom dali 16. 5. 2019.  
 
Dokument vodi v napačno, bolnikom škodljivo smer. Dovolite, da to utemeljimo s sledečimi 
trditvami: 
 
1. Zdravstvena nega ne predstavlja samostojnega stebra v izvajanju zdravstvenih storitev. 
Dokument poklicne kompetence ne upošteva dejstva, da so za postopke zdravljenja odgovorni le 
zdravniki, da torej pacienti prihajajo k zdravnikom, ki v proces zdravljenja po lastni strokovni 
presoji vključijo tudi zdravstveno nego. Zdravstvena nega ne more predstavljati avtonomije v 
sistemu zdravstva. Dokument poklicne kompetence grobo vstopa v delokrog zdravnika, ob tem pa 
ne nosi nobene odgovornosti. 
 
2. Dokument posredno vodi v ukinitev poklica srednje medicinske sestre/zdravstvenega tehnika, 
na katerem sloni nega naših bolnikov. Določa, da lahko npr. spira ušesa, pobira kožne šive po 
operaciji, snema EKG in podobno le oseba, ki mora za to, če sledimo dokumentu, imeti fakultetno 
izobrazbo. Dokument, ki utrjuje pot fakultetnemu študiju DMS, nam vzbuja resne in utemeljene 
pomisleke glede vsebine študijskega programa. Če so do sedaj te storitve po naročilu zdravnika 
kompetentno opravljale srednje medicinske sestre/zdravstveni tehniki, je vprašljiva vsebina 
fakultetnega študijskega programa za DMS! 
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3. Zdravniki oziroma zdravniške organizacije nismo sodelovale pri pripravi dokumenta poklicne 
kompetence, izdanem maja 2019. Zdravniki nasprotujemo predvidenemu razmerju med 
diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami 80:20 v korist diplomiranih, ker jih v tolikšnem 
obsegu za sodelovanje pri delu z bolniki ne potrebujemo. Potrebujemo sposobne in empatične 
srednje medicinske sestre, za upravljanje z viri za nego pa po naši oceni zadostuje 20 odstotni delež 
diplomiranih sester na bolniških oddelkih. 
 
4. Zdravniške organizacije podpiramo študij na visokih strokovnih šolah za zdravstveno nego. 
Slovenija med razvitimi državami prednjači pri deležu prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju 
in povpraševanje po tek storitvah kliče k državni in k zasebni iniciativi. V Sloveniji potrebujemo 
DMS za boljšo obravnavo starostno oslabelih in drugače nemočnih ljudi za nego na domu, za 
paliativno oskrbo, za širitev mreže domov za ostarele, za medgeneracijsko pomoč, za številne 
preventivne dejavnosti in za dejavnosti, ki sodijo v resor Ministrstva za delo, družino in enake 
možnosti.  
 
Zdravniške organizacije odločno nasprotujemo, da se DMS brez potrebe vriva v zdravniške time.  
Vabimo vas na pogovor za iskanje zdržne rešitve. Ocenjujemo, da so vas s podpisom soglasja k 
dokumentu avtorji zavedli v napačno smer. Za preprečitev škode, ki že nastaja, vas prosimo, da 
vaše soglasje k temu dokumentu, do nadaljnjega zamrznete.  
 
 
Lepo vas pozdravljamo in se nadejamo konstruktivnega sodelovanja med nosilci zdravstvene 
dejavnosti in ministrom za zdravje. 
 
dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med. 
prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 
Konrad Kuštrin, dr. med. 
Igor Dovnik, dr. med. 
 
 
 
 
 za Koordinacijo zdravniških organizacij 

 dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med. 
 
 
V vednost: 

- g. Marjan Šarec, predsednik Vlade RS 

- mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS 
- dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport 


