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Licence za medicinske sestre
spet v rokah zbornice , 2

V Strokovnem združenju izvajalcev

zdravstvene in babiške

nege Slovenije (SZIZBNS )
menimo, da je potrebno na zgoraj

navedeni članek , ki govori
o napovedi stavke Sindikata
delavcev v zdravstveni negi Slovenije

( SDZN) , dodati še nekaj
pojasnil.

Ena od stavkovnih zahtev
je tudi sprejetje kadrovskih
normativov, ki so zajeti v Modri
knjigi standardov, in normativov

za zaposlene v zdravstveni
negi. Sestavil jo je le del stroke
( Zbornica) . Po mnenju SZIZBNS
so normativi v njej neustrezni ,
saj se pripravljavci sklicujejo na
priporočila EU, pri tem pa pozabljajo

, da EU večinoma ne pozna
izobraževanja za sestre na dveh
nivojih ( srednja, diplomirana,
ki lahko nadaljuje tudi magisterij

in doktorat ) . Za reševanje
statusa srednjih medicinskih
sester je bila na pobudo SDZN
ustanovljena delovna skupina,
ki je zajela kar najširši krog
deležnikov v zdravstveni negi,
ki je pripravila sistemsko reševanje

te problematike. Delovna
skupina je sprejela rešitve, ki bi
morale biti po našem mnenju
implementirane v Modro knjigo,
kar kljub našim naporom ni bilo
storjeno. Brez vključitve te rešitev

za SZIZBNS ni sprejemljiva,
saj samo dodatno ustvarja kaos
v zdravstveni negi. V članku je

s svojim komentarjem piko na
i postavil predsednik sindikata
Fides , ki je lepo posnel trenutne
razmere v zdravstveni negi.
Primanjkuje sester ob pacientu
in za njega , kar je delno posledica

prav zasledovanje rešitev,
ki so navedene v Modri knjigi ( v
desetih letih obrniti kadrovsko
strukturo v zdravstveni negi
70 : 30 v korist DMS ) .
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