
DRŽAVLJANI! DRŽAVLJANKE! 
 
Naš cilj je vrniti ugled medicinski 
sestri in jo postaviti za vselej 
tam, kjer pripada: 
 OB BOLNIKU! 
 
 

 

PRIDRUŽITE SE NAM! 
                 
Pozivamo vas, da se nam  
pridružite in s svojim podpisom 
izkažete podporo  
http://www.medicinske-sestre.si/ 
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Neurejene razmere v zdravstveni 
in babiški negi v Sloveniji, tako 
na delovnem  kot 
izobraževalnem področju, so nas 
prisilile v boj z mlini na veter.  
 
Nesmotrno planiranje kadrov, 
neustrezno preverjanje 
kakovosti vsebin v 
izobraževalnih programih 
(posebej za poklice v zdravstveni 
negi) in odobravanje teh  je za 
sabo povleklo cel kup težav. 
Imamo 8 visokih in 11 srednjih 
šol, kar se nam zdi nesmotrna 
poraba javnega denarja. 
 
Leta 2012 so v javnosti tisti, ki so 
do sedaj imeli vodilno vlogo v 
kreiranju stroke, srednje 
medicinske sestre označili kot 
nevarne bolnikom.  
 
To je zavajanje javnosti, 
degradacija in rušenje ugleda  
medicinskih sester.  
 

Direktiva Evropskega Sveta je že 
leta 2005 predvidevala, da vsaka 
država lahko na nacionalnem 
nivoju prizna kompetence vsem 
zaposlenim glede na osvojena 
znanja. 
 
Ker tega pri nas v celoti nismo 
naredili, smo se morali ustrezno 
angažirati v prizadevanjih za 
odpravo te diskrepance. Čeprav 
smo s prizadevanji pričeli že leta 
2006, pa zaradi vplivov lobijev 
vse do letos naša opozarjanja 
niso obrodila sadov. 
 
V letu 2011 smo začeli zbirali 
podpise za podporo našim 
akcijam in jih zbrali dovolj, da 
smo začeli premikati »gore«.  
 
Sicer nam še zmeraj neurejena 
zakonodaja na tem področju 
otežuje uresničevanje 
zastavljenih ciljev, a se že kaže 
luč na koncu tega »temnega 
tunela««. 
 

V ta namen smo se registrirali 
tudi v Strokovnem Združenju, ki 
bo na strokovni ravni 
uresničevalo naša prizadevanja. 
 
 
STROKOVNO ZDRUŽENJE 
IZVAJALCEV  ZDRAVSTVENE  
IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 
Rusjanov trg 3  
1000 Ljubljana 
E – naslov:  
izvajalci.szizbns@gmail.com 
 
http://www.medicinske-sestre.si/ 

Neurejene razmere v zdravstveni 
in babiški negi v Sloveniji, tako 
na delovnem  kot 
izobraževalnem področju, so nas 
prisilile v boj z mlini na veter.  
 
Nesmotrno planiranje kadrov, 
neustrezno preverjanje 
kakovosti vsebin v 
izobraževalnih programih 
(posebej za poklice v zdravstveni 
negi) in odobravanje teh  je za 
sabo povleklo cel kup težav. 
Imamo 8 visokih in 11 srednjih 
šol, kar se nam zdi nesmotrna 
poraba javnega denarja. 
 
Leta 2012 so v javnosti tisti, ki so 
do sedaj imeli vodilno vlogo v 
kreiranju stroke, srednje 
medicinske sestre označili kot 
nevarne bolnikom.  
 
To je zavajanje javnosti, 
degradacija in rušenje ugleda  
medicinskih sester.  
 

Direktiva Evropskega Sveta je že 
leta 2005 predvidevala, da vsaka 
država lahko na nacionalnem 
nivoju prizna kompetence vsem 
zaposlenim glede na osvojena 
znanja. 
 
Ker tega pri nas v celoti nismo 
naredili, smo se morali ustrezno 
angažirati v prizadevanjih za 
odpravo te diskrepance. Čeprav 
smo s prizadevanji pričeli že leta 
2006, pa zaradi vplivov lobijev 
vse do letos naša opozarjanja 
niso obrodila sadov. 
 
V letu 2011 smo začeli zbirali 
podpise za podporo našim 
akcijam in jih zbrali dovolj, da 
smo začeli premikati »gore«.  
 
Sicer nam še zmeraj neurejena 
zakonodaja na tem področju 
otežuje uresničevanje 
zastavljenih ciljev, a se že kaže 
luč na koncu tega »temnega 
tunela««. 
 

V ta namen smo se registrirali 
tudi v Strokovnem Združenju, ki 
bo na strokovni ravni 
uresničevalo naša prizadevanja. 
 
 
STROKOVNO ZDRUŽENJE 
IZVAJALCEV  ZDRAVSTVENE  
IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 
Rusjanov trg 3  
1000 Ljubljana 
E – naslov:  
izvajalci.szizbns@gmail.com 
 
http://www.medicinske-sestre.si/ 

Neurejene razmere v zdravstveni 
in babiški negi v Sloveniji, tako 
na delovnem  kot 
izobraževalnem področju, so nas 
prisilile v boj z mlini na veter.  
 
Nesmotrno planiranje kadrov, 
neustrezno preverjanje 
kakovosti vsebin v 
izobraževalnih programih 
(posebej za poklice v zdravstveni 
negi) in odobravanje teh  je za 
sabo povleklo cel kup težav. 
Imamo 8 visokih in 11 srednjih 
šol, kar se nam zdi nesmotrna 
poraba javnega denarja. 
 
Leta 2012 so v javnosti tisti, ki so 
do sedaj imeli vodilno vlogo v 
kreiranju stroke, srednje 
medicinske sestre označili kot 
nevarne bolnikom.  
 
To je zavajanje javnosti, 
degradacija in rušenje ugleda  
medicinskih sester.  
 

Direktiva Evropskega Sveta je že 
leta 2005 predvidevala, da vsaka 
država lahko na nacionalnem 
nivoju prizna kompetence vsem 
zaposlenim glede na osvojena 
znanja. 
 
Ker tega pri nas v celoti nismo 
naredili, smo se morali ustrezno 
angažirati v prizadevanjih za 
odpravo te diskrepance. Čeprav 
smo s prizadevanji pričeli že leta 
2006, pa zaradi vplivov lobijev 
vse do letos naša opozarjanja 
niso obrodila sadov. 
 
V letu 2011 smo začeli zbirali 
podpise za podporo našim 
akcijam in jih zbrali dovolj, da 
smo začeli premikati »gore«.  
 
Sicer nam še zmeraj neurejena 
zakonodaja na tem področju 
otežuje uresničevanje 
zastavljenih ciljev, a se že kaže 
luč na koncu tega »temnega 
tunela««. 
 

V ta namen smo se registrirali 
tudi v Strokovnem Združenju, ki 
bo na strokovni ravni 
uresničevalo naša prizadevanja. 
 
 
STROKOVNO ZDRUŽENJE 
IZVAJALCEV  ZDRAVSTVENE  
IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 
Rusjanov trg 3  
1000 Ljubljana 
E – naslov:  
izvajalci.szizbns@gmail.com 
 
http://www.medicinske-sestre.si/ 


