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Izjava za javnost  Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege Slovenije 

 

Ali so interesi slehernega izvajalca zdravstvene in babiške nege v Sloveniji 

ustrezno izraženi in zaščiteni? 

 

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije 

poudarja, da je v nacionalnem strokovnem združenju prostor za slehernega 

člana in članico, ki v njem lahko neovirano izražajo svoje interese, navkljub 

temu, da jim druga poklicna strokovna združenja in resorno ministrstvo ne 

priznavajo reprezentativnosti.  

 

Zaskrbljujoče so razdiralne težnje drugih poklicnih strokovnih združenj, ki se 

že vrsto let  v naši poklicni skupini trudijo, da bi večinski del naših izvajalcev 

izbrisali iz zemljevida slovenskega sestrinstva, čeprav ti nosijo glavno vlogo  v 

skrbi za pacienta. 

 

Delo zaposlenih v zdravstvu, ob stiku s pacienti, hudo bolnimi in umirajočimi je težko 

in odgovorno. Kljub poglabljanju ekonomske krize, zmanjševanju sredstev, 

namenjenih zdravstvu, povečanju delovnih obremenitev, izgorelosti zaradi 

nezaposlovanja in nenadomeščanja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, si vsi 

zaposleni na teh področjih (diplomirane medicinske sestre, babice, srednje 

medicinske sestre, zdravstveni tehniki, tehniki zdravstvene nege ter bolničarji-

negovalci) prizadevamo strokovno, odgovorno, etično in varno opravljati svoje delo.  

 

Sleherni  izmed nas je dragocen član negovalnega in zdravstvenega tima in ima 

pomembno in specifično vlogo pri zdravstveni negi in oskrbi pacienta, pa čeprav nam 

določene struje ne priznavajo nosilne naloge v svojem poklicu. Članstvo v naši 

organizaciji je prostovoljno in  ne tako, kot v drugih podobnih strokovnih združenjih, 

ko se pod pretvezo članskih ugodnosti člane na nek prisiljen način rekrutira v svoje 

vrste. 

 

Ostajamo edini neodvisen, nestrankarski, homogen in po potrebi tudi kritičen glas 

stroke in njenih izvajalcev, ki je, ko je to potrebno, dolžno nastaviti kritično ogledalo 

zdravstveni politiki, financerjem in ostalim, ki odločajo v zdravstvu. Naš prispevek v 

zdravstveni obravnavi pacientov je vitalnega pomena saj brez naših stanovskih 

kolegic in kolegov  zdravstvo ni mogoče. Morda se ta vidik premalo poudarja, a če 

kdo, to lahko vsakodnevno potrdijo pacienti. 



 

Venomer opominjamo, da se napačne smeri umeščanja vseh izvajalcev zdravstvene 

in babiške nege v naši državi ne smejo več nadaljevati. Na odgovorne za to tudi 

apeliramo, da se krivce za nastalo situacijo dokončno onemogoči, da ne bi 

nadaljevali preko izdelav in urejanj navideznih rešitev na teh področjih preko 

davkoplačevalskega denarja polnili le lastne žepe. Zaposlenim na področju 

zdravstvene in babiške nege v Sloveniji je dovolj, da našo številčnost zlorabljajo za 

nelegalen in neupravičen prikaz podpornikov napačnih reševanj problematike na 

obeh področjih. 

Da je nastopil čas zresnitve je pokazala tudi nedavno zaključena anketa enega od 

strokovnih združenj, ki jo je od njenih 16.000 namišljenih članic in članov izpolnilo kar 

135 oseb, pa še to v večini nečlanov tega združenja. Da, trenutek zresnitve je tukaj, a 

se ga očitno odgovorni ne želijo zavedati. 

 

Na Ministrstvo za zdravje RS smo naslovili že nekaj vsebinskih predlogov in pobud 

za sistemsko reševanje kompetenc srednjih medicinskih sester, v skladu s katerimi bi 

se vsem srednjim medicinskim sestram najprej priznalo to, da so še vedno 

medicinske sestre, da jim za to, da bi ohranile funkcijo medicinske sestre ni potrebno 

obvezno se »doizobraziti«. 

 

V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije si kot 

edino poklicno strokovno združenje prizadevamo tudi za večjo zaposljivost srednjih 

medinskih sester in zdravstvenih tehnikov, kar pa nam na raznorazne načine 

izpodbija konkurenčno združenje, sicer tisto, ki želi (srednjo) medicinsko sestro 

degradirati v zgolj funkcijo asistenta/pomočnika. Srednje medicinske sestre in 

zdravstveni tehniki so za nas medicinske sestre, ki so nepogrešljivi del 

zdravstvenega tima. 

 

Ker je ob naraščanju ekonomske krize brezposelnost vedno večji problem, si na v 

Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije kot 

nacionalnem strokovnem združenju, katerega naloga je skrb za razvoj stroke ter 

zagotavljanje strokovnega izobraževanja in usposabljanja v zdravstveni negi in oskrbi 

v nasprotju z drugimi strokovnimi združenji, prizadevamo najti načine, kako zagotoviti 

brezplačno strokovno izobraževanje za vse brezposelne medicinske sestre in 

zdravstvene tehnike, ne le naše člane, kakor to v nasprotju z zahtevami varuha 

človekovih pravic iz leta 2010 še vedno počenjajo v  Zbornici – Zvezi. 

 

Naš namen ni, kot to vehementno počenjajo drugi, da bi sredstva, ki jih dobimo iz 

članarin namenjali  za plačilo šolnin, potovanj in reprezentančnih stroškov kolegicam 

in kolegom. Podpiramo pa vse tiste projekte, v katerih lahko izvajalci zdravstvene in 

babiške nege v Sloveniji enakopravno sodelujejo, brez da bi bili za sodelovanje 

predhodno zaradi neustrezne včlanjenosti sankcionirani. 

 



V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije 

poudarjamo, da je sleherni od nas pridobil prvo licenco – dovoljenje za samostojno 

opravljanje svojega poklica z dnem opravljenega strokovnega izpita. Zaradi tega ne 

potrebujemo nekih polstrokovnih organov, ki bi nam z dodatnim neupravičenim 

porabljanjem davkoplačevalskega denarja to še enkrat povedali. Obžalujemo le, da 

tega na Ministrstvu za zdravje RS še niso doumeli. 

 

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije si tudi 

prizadevali, da bi srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki ohranili licenco za 

samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti na prej opisan način, prav tako 

si prizadevamo, da bi bila v predlogu novega Zakona o zdravstveni dejavnosti 

podrobneje opredeljena pravica srednjih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in 

bolničarjev-negovalcev do strokovnega usposabljanja in izobraževanja.   

 

Slovenci zelo zaupajo medicinskim sestram vseh stopenj izobrazbe, saj je poklic 

medicinske sestre, sodeč po rezultatih nedavne raziskave, eden izmed najbolj 

zaupanja vrednih poklicev v Sloveniji, k temu pa je, poleg strokovnega dela, velike 

požrtvovalnosti in predanosti medicinskih sester svojemu poklicu, gotovo pripomogel 

sistem vseživljenjskega izobraževanja ter nadzor stroke, ki je zagotavljal varnost in 

stabilnost, ki jo potrebujejo pacienti in naš zdravstveni sistem. 

 
 
             predsednik SZIZBNS  

Klemen Markeš l.r. 

 


