Datum: 11. 9. 2019

mag. Dejan Židan
predsednik Državnega zbora

ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s poklicnimi kompetencami in aktivnostmi srednjih
medicinskih sester, ki ga naslavljam na ministra za zdravje, Aleša Šabedra.
S spoštovanjem!

Jani Möderndorfer, poslanec
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PISNO POSLANSKO VPRAŠANJE
Maja 2019 je Zbornica – Zveza sprejela dokument o prenovljenih poklicnih
kompetencah in aktivnostih izvajalcev dejavnosti zdravstvene nege, h kateremu ste kot
minister podali soglasje. Samo sprejetje dokumenta je bilo dolgo pričakovano in nujno,
kljub temu pa iz vrst zdravstvene nege v zadnjem času prihajajo opozorila o težavah, s
katerimi se zavodi srečujejo zaradi poklicnih kompetenc. Kljub temu, da se v zavodih
vodstvo trudi kar se da ustrezno reorganizirati delo, pa pride to težav takrat, ko srednja
medicinska sestra skladno z novo sprejetim dokumentom ne sme izvajati določenih
aktivnosti, diplomiranih medicinskih sester (ki te aktivnosti po veljavnih kompetencah
lahko opravljajo) pa ni dovolj. Ker se vodstva zavodov srečujejo s težavami pri
reorganizaciji dela in zagotavljanju hitre, dostopne in kakovostne oskrbe, ste
spremembe dokumenta že napovedali. V zvezi s tem me zanima:
-

Kdaj lahko pričakujemo spremembe dokumenta in v kakšni smeri bodo šle
predvidene spremembe?

-

Ali razmišljate o uvedbi posebnih dovoljenj, ki bi srednjim medicinskim sestram
dovoljevali izvajanje aktivnosti, ki jih po veljavnem dokumentu lahko izvajajo
diplomirane medicinske sestre, ob hkratnem pogoju, da so to aktivnost
določeno obdobje opravljale, saj jim je predhodni dokument poklicnih
kompetenc to dovoljeval in so znotraj ustanov usposabljale?

-

Glede na to, da so v nekaterih javnih zdravstvenih zavodih (JZZ) sprejeli
odločitev, da bodo delali po starem, čeprav bi s tem kršili zakon, na kakšen
način nameravate zagotoviti, da ti JZZ zaradi tega ne bodo kaznovani? Namreč
bistvenega pomena je, da se pacientom zagotovi varna in kakovostna
zdravstvena oskrba.

-

Po besedah Zbornice-Zveze, ki je v sodelovanju z RSK za zdravstveno in
babiško nego pripravila dokument poklicnih aktivnosti in kompetenc, je
dokument pripravljen skladno s tem, kaj se izvajalci zdravstvene nege zadnjih
15 let učijo na posamezni stopnji izobraževanja. Ali bodo načrtovane
spremembe dokumenta šle v smeri, da se bo upoštevalo tudi znanje oziroma
kompetence, ki so se jih izvajalci zdravstvene nege priučili znotraj ustanov, kjer
opravljajo delo?

-

Kakšne ukrepe Ministrstvo za zdravje v zvezi z izvajanjem aktivnosti srednjih
medicinskih sester načrtuje v primeru, ko srednja medicinska sestra na
presečni datum ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih določa 38. člen ZZDej-K (npr.
da aktivnosti diplomirane medicinske sestre izvaja 40 odstotkov delovnega časa
in ne 50 odstotkov)?

