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IZJAVA ZA JAVNOST
Ker Ministrstvo za zdravje oz. ministrica Milojka Kolar Celarc skupaj s posameznicami, ki se
samooklicujejo za zastopnike stroke zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji nadaljuje s
progresivno destabilizacijo in rušenjem naše stroke se tudi v Civilni iniciativi medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov pridružujemo legitimni zahtevi zdravniških organizacij po odstopu ministrice za
zdravje Milojke Kolar Celarc.
Ministrica Kolar Celarc se že vse od nastopa njenega mandata izključevalno obnaša do tistega dela
predstavnikov medicinskih sester in babic in tistega dela stroke, ki si prizadeva urediti status
medicinskih sester v Republiki Sloveniji.
Ministrica Kolar Celarc že vse od nastopa njenega mandata noče prisluhniti tistim medicinskim
sestram, ki so pripravile in so tudi pripravljene v bodoče pomagati ministrici pri dokončni urediti
stroke zdravstvene in babiške nege v naši državi.
Ministrica Kolar Celarc pa se ves čas pristransko o teh rešitvah pogovarja in pogaja le s
posameznicami, in to tistimi, ki so neposredno odgovorne za to, da se želi več kot 10.000
medicinskim sestram odvzeti pridobljeni strokovni naziv medicinska sestra in babica ter jih
degradirati na stopnjo nekakšnih pomočnikov (diplomiranim) medicinskim sestram.
Ministrica Kolar Celarc tudi celotni mandat podpira težnje posameznic iz stroke, da ohranijo svoj
položaj tako znotraj združenja, ki mu pripadajo, kot tudi na prevelikem številu visokih zdravstvenih
šol v naši državi, na vodilnih položajih znotraj zdravstvenih ustanov in tudi v političnih organih samih.
V Civilni iniciativi tudi opozarjamo na zavajajoče in neresnične izjave, ki jih podaja Predsednica
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije Darinka Klemenc.
Res je, da ima le njeno združenje možnost sodelovanja z ministrico Kolar Celarčevo, medtem ko
enakovrednemu Strokovnemu združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije tako
Klemenčeva, kot ministrica protipravno odrekata legitimno reprezentativno vlogo za zastopanje
medicinskih sester in babic. S takšnim ravnanjem pa obe v prvi meri negativno vplivata na razvoj
obeh strok in postavljata temelje dokončnega porušenja javnega zdravstva. In ravno zaradi tega je
bistveni pogoj reforme zdravstva na področju zdravstvene nege, da se temeljne smernice postavi na
novo, pozabi (poruši) dosedanjo negativno prakso in deležnike, ki so pripomogli do uničenja stroke
dokončno pošlje na smetišče zgodovine.
Civilna Iniciativa opozarja tudi na netočno tolmačenje evropske direktive 2005/36/ES in 2013/55/ES,
s strani Klemenčeve, ki je veljavna le za priznavanje poklicnih kvalifikacija pri pretoku delovne sile
med državami članicami in je ni potrebno uporabljati za zaposlene, ki so se izobrazili in delo
opravljajo v Republiki Sloveniji. Udejanjenje te direktiva v naši državi bi na področju zdravstvene in

babiške nege v prvi meri ustvarilo dodatno brezposelnost (medicinske sestre s srednješolsko
izobrazbo, ki bi ne ustrezale tej direktivi bi ostale brez zaposlitve), po drugi strani pa zaradi
popolnitve prostih delovnih mest z višje izobraženimi (in dražjimi!!!) diplomiranimi medicinskimi
sestrami pa tudi kolaps slovenskega zdravstvenega finančnega sistema.
Ob tem Civilna iniciativa opozarja, da si je ministrica Kolar Celarčeva v svojem mandatu privoščila
preveč nelegitimnih odločitev, ko je v najvišji strokovni organ za področje zdravstvene in babiške
nege (Razširjen strokovni kolegij za zdravstveno nego) imenovala le takšne ljudi, ki imajo točno
določeno članski izkaznico točno določenega strokovnega društva, ni pa upoštevala (in na to je bila
predhodno vsaj dva-krat pisno opozorjena), da je potrebno za legitimnost organa vanj imenovati
proporcionalno predstavnike vseh zdravstvenih ustanov (primarnega, sekundarnega in terciarnega
zdravstvenega varstva), predstavnike vseh izobraževalnih ustanov (tako visokošolskega, kot tudi
srednješolskega izobraževanja) in predstavnike obeh strokovnih združenj – a so opozorila ostala
namenoma prezrta.
Enak spodrsljaj si je privoščila tudi pri imenovanju predstavnikov Strateškega sveta za zdravstveno
nego, kjer je med enajstimi predstavniki razmerje moči obeh strokovnih združenj 10:1. Pa še ta
predstavnik je bil imenovan le z namenom, da se poskuša en del stroke – tistega, ki zagovarja
pozitivne spremembe – utišati.
O ministričinem dogovarjanju in kršitvi pravil pri razpisu za podelitev javnih pooblastil pa ne bi
razpredali, saj zadevo presoja Upravno sodišče.
Vsekakor tudi mi podpiramo spremembe na področju zdravstvene in babiške nege, zahtevamo, da se
za medicinske sestre in babic, ki smo najbolj morale zategovati pasove vse od uveljavitve ZUJF-a v
letu 2008 to mračno obdobje konča.
Da pa bomo lahko te zadeve uresničili, da se bomo o teh stvareh lahko kompetentno pogovarjali in
domenili pa moramo v naši državi najprej dobiti odgovornega in kompetentnega ministra/ministrico
za zdravje. Ministrica Milojka Kolar Celarc se je namreč dokazala, da tej nalogi ni kos. Tudi rezultat
nedavno izvedene ankete med izvajalci zdravstvene in babiške nege Slovenije je jasno pokazal, da
96% sodelujočih v anketi ne podpira dela dosedanje ministrice za zdravje.
In zato na koncu še enkrat pozivamo ministrico Milojko Kolar Celarc, da s svojim čimprejšnjim
odstopom konča agonijo v naših strokah. Vsekakor jo bomo k temu pozivali pod oknom njene pisarne
na Štefanovi ulici.
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