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S POŠ TOVA N I
Pred vami je tretja številka zbornika IZVEM.
Zbornik je dragocena zbirka raziskav, ki so
nastale kot posledica povezovanja teorije s
prakso ter povezovanja novih znanj in
bogatih strokovnih izkušenj. Avtorji izčrpnih
in bogatih del so slušatelji izobraževanja iz
managementa in drugih vodstvenih
kompetenc za zdravnike in zobozdravnike.
Izobraževanje je nastalo v želji, da se
zapolni prevečkrat zapostavljena vrzel v
raziskovanju in razvoju managementa v
zdravstvu.
Avtorje raziskovalnih nalog v tokratnem
zborniku IZVEM, zdravnike in
zobozdravnike, je presenetila pandemija
Covid 19.
Zdravstveni sistem se je znašel v kriznih
razmerah, pandemija je s svojim grobim
vdorom razgalila slabe strani zdravstvenega
sistema in pokazala tudi, kaj je v sistemu
dobrega.

V času kriznih razmer je pomembna vloga
vsakega posameznega deležnika, največjo
odgovornost pa mora prevzeti management
na vseh nivojih in vseh področjih, ki jih
pokriva. Management kot znanost, je
uvrščen med družbene vede in vključuje
tudi ekonomijo, pravo, informatiko, etiko,
komuniciranje idr.
Krizne razmere poleg osnov managementa
še toliko bolj zahtevajo vključevanje
dodatnih, izjemno relevantnih znanj.
Znanost v tokratni krizi igra še posebno
pomembno vlogo in vemo, da brez
raziskovanja znanosti ne bi bilo. Brez
raziskovanja ni razvoja in ni dolgoročnih
pozitivnih sprememb. To se vedno znova
potrjuje na vseh področjih, tudi v
managementu na področju zdravstva.
Hvala vsem, ki ste se odločili in dodali
pomemben prispevek k razvoju
managementa v zdravstvu.
Mag. Aleksandra Bola Natek,
dr. med., spec. ginekologije in porodništva
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Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike

Zadrževanje kadrov v zdravstveni organizaciji
Avtor: prof. dr. Miha Arnol, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Judita Peterlin
Povzetek
V zdravstveni dejavnosti je zadrževanje kadrov (ZK) bolj kritično kot kadar koli prej in predstavlja vse
večji izziv. To še posebej velja za medicinske sestre in tehnike. Vzdušje pod velikim pritiskom, ki je
povezano z zahtevnim in odgovornim delom, hitro izčrpa duha in moralo predanega delavca, zato tudi
najboljši kader zapušča delovna mesta. Nezadovoljstvo na delovnem mestu negativno vpliva na kakovost
oskrbe bolnikov in poveča stroške zdravstvene organizacije. V preglednem prispevku so opisane finančne
in nefinančne strategije za ZK v zdravstvenih ustanovah, katerih končni cilj je zagotavljanje zadovoljstva
na delovnem mestu in s tem zavezanosti zaposlenih zdravstveni organizaciji. Na načrtovanje in izvajanje
strategij za ZK lahko neposredno vplivajo predstojniki in vodje oddelkov ter vodstva bolnišnic, klinik in
zdravstvenih domov, za uresničitev nekaterih (predvsem finančnih) strategij pa je potrebna vključitev več
deležnikov na ravni države. Z uspešnim izvajanjem finančnih in nefinančnih strategij za ZK bi lahko
preprečili odhajanje zaposlenih ter zaposlili nov kader, kar bi pomenilo več prostega časa in manj
obremenitev za trenutno zaposlene. To so pričakovanja vseh zdravstvenih delavcev, ki danes zapuščajo
delovna mesta ali celo odhajajo iz zdravstvenega poklica.

1

Uvod

Ker je trenutna zdravstvena klima usmerjena v
strogo zagotavljanje kakovostne oskrbe bolnikov
(ki jo v Sloveniji nadzorujejo stanovske
organizacije – Zdravniška zbornica Slovenije,
Slovensko zdravniško društvo in Zbornica
zdravstvene in babiške nege, država – Ministrstvo
za zdravje Republike Slovenije in plačnik
zdravstvenih storitev – Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije), je zadrževanje kadrov (ZK)
v zdravstvenih organizacijah danes bolj kritično kot
kadar koli prej in predstavlja vse večji izziv.
V nedavni raziskavi je podjetje v ZDA, ki aktivno
išče zdravstveno osebje, anketiralo več tisoč
bolnišničnih uslužbencev, vključno z zdravniki,
medicinskimi sestrami in administratorji, ter jih
povprašalo o njihovih zaposlitvenih načrtih. Od
vseh, ki so se odzvali, jih je 69 % nameravalo
zapustiti sedanjo bolnišnico v naslednjih petih letih,
37 % pa jih je v naslednjih dveh letih želelo
zapustiti trenutno delovno mesto (1). Glede na
raziskavo podjetja, ki zaposluje medicinske sestre
in tehnike, je bila v bolnišnicah v ZDA povprečna

stopnja odpovedi delovnega razmerja s strani
medicinskih sester v letu 2017 18 %, kar je najvišji
zabeleženi delež v panogi v zadnjem desetletju. V
5-letnem obdobju od leta 2013 do 2017 je
povprečna bolnišnica v ZDA zamenjala 85 %
delovne sile, največ na račun medicinskih sester in
tehnikov (2).
1.1

Vpliv odhajanja kadra na delovanje
zdravstvene organizacije

V zdravstveni dejavnosti je ZK zahtevno iz več
razlogov. Najpomembnejši je izgorevanje
zaposlenih, ki vodi v manj kakovostno oskrbo
bolnikov. To še posebej velja za medicinske sestre
in tehnike (3). Vzdušje pod visokim pritiskom, ki je
povezano z zahtevnim in odgovornim delom, lahko
hitro izčrpa duha in moralo predanega delavca, zato
tudi najboljši kader zapušča svoja delovna mesta.
Zaradi velike obremenitve z bolniki imajo
zdravstveni delavci vse manj časa za njihovo
oskrbo. Preveč časa posvečajo zahtevnim
administrativnim
storitvam:
preverjanju
zavarovanja, vnašanju podatkov v sisteme
elektronskih zdravstvenih kartotek, izpolnjevanju
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številnih obrazcev ipd. Kadar je število osebja
premajhno, morajo tisti, ki ostanejo, nositi večje
breme. Ker je potrebno bolnike še vedno zdraviti,
morajo preostali zaposleni prevzemati večje
obremenitve, da zdravljenje poteka nemoteno in
skladno s sodobnimi smernicami. Večja
obremenitev za preostale zaposlene predstavlja

stres, kar negativno vpliva na kakovost oskrbe
bolnikov ter zmanjšuje zadovoljstvo bolnikov in
osebja (Slika 1). Mnogi zdravstveni delavci zato ne
razmišljajo le o tem, da bi zapustili svoje delovno
mesto – razmišljajo, da bi spremenili svojo
poklicno izbiro in odšli v drugo dejavnost.

Slika 1: Negativen vpliv odhajanja zaposlenih na oskrbo bolnikov in zadovoljstvo osebja v zdravstveni
organizaciji. Prirejeno po Bae SH in sod. J Nurs Scholarsh 2010 (3)
Nezadovoljni in izgoreli zdravstveni delavci
negativno vplivajo na delovanje zdravstvene
organizacije (3,4). Poleg negativnega vpliva na
kakovost oskrbe bolnikov izgorelost pomembno
poveča tudi stroške zdravstvene organizacije. Po
ocenah v ZDA izgorelost zdravnikov dodaja
približno 4,6 milijarde ameriških dolarjev letnih
stroškov zdravstvenega varstva (5). Ta številka
predstavlja strošek bolnišnic, da nadomestijo
zdravnike, ki so odšli, ter izgubljeni prihodek zaradi
nezasedenih delovnih mest in posledično
neopravljenega zdravstvenega programa. Ta ocena
je verjetno zelo konservativna. Upošteva le
izgubljene ure in neopravljene programe brez
upoštevanja drugih dejavnikov, povezanih z
izgorelostjo zdravstvenih delavcev, ki lahko večajo
stroške bolnišnice, npr. manj kakovostna oskrba
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bolnikov, ki podaljša zdravljenje ali pa se bolniki
po odpustu ponovno vračajo na zdravljenje. Končna
cena izgorelosti in odhajanja zdravstvenih delavcev
je tako še večja. Zato je ključnega pomena, da se
problema
zavedamo
in
v
zdravstvenih
organizacijah sistemsko iščemo rešitve za ZK.
1.2

Odhajanje kadra v UKC Ljubljana

S problematiko odhajanja zdravstvenih delavcev,
predvsem medicinskih sester in tehnikov, se
srečujemo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru
(UKC) Ljubljana. V UKC Ljubljana je leta 2019
zaradi odpovedi delovnega razmerja odšlo 340
zdravstvenih delavcev, od tega 28 zdravnikov in
312 medicinskih sester in tehnikov. Trenutno na
Interni kliniki UKC Ljubljana manjka 13 %
medicinskih sester in tehnikov, to je 91 zaposlenih.

Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike
Podobne težave imamo tudi na Kliničnem oddelku
za nefrologijo Interne klinike; v ospredju je
predvsem pomanjkanje medicinskih sester in
tehnikov v najbolj zahtevni dializni dejavnosti.
Težave zaradi pomanjkanja medicinskih sester in
tehnikov imamo že približno 10 let, kritične pa
postajajo zadnje leto. Na našem kliničnem oddelku
delamo vse, kar je v naši moči, da bi pridobili nov
kader. Razpisi za mesta diplomiranih medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov se ponavljajo iz
meseca v mesec. Zaradi zahtevnosti dela pa žal
prijav na razpise ni. Tisti, ki ostajajo, so
preobremenjeni. V zadnjih mesecih so težave še
toliko večje, saj je epidemija koronavirusne bolezni
COVID-19 (angl. Coronavirus disease 2019) na
vrhuncu, izgorelost pa v posteljo polaga velik del
zdravstvenega osebja. Nove odpovedi prejemamo
vsak mesec. Glavni razlogi so nizki osebni dohodki,
nevzdržni delovni pogoji in neustrezno delovno
okolje. Medicinske sestre in tehniki nam bežijo v
ambulante ali zasebne zdravstvene ustanove, kjer so
za lažje delo enako ali bolje plačani. Številni se
zaposlujejo tudi izven medicinske panoge. Zato
menimo, da potrebujemo sistemske rešitve, saj
imajo zaposleni reorganizacije dela in notranjih
prerazporeditev dovolj.

Problematika odhajanja zdravstvenega kadra na
področju nefrologije in dialize je bila prepoznana
tudi s strani bolnikov, ki so problem naslovili na
Državni zbor Republike Slovenije. Predsednik
državnega zbora je poslansko vprašanje naslovil na
Ministrstvo za zdravje (Priloga 1). V UKC
Ljubljana in Kliničnem oddelku za nefrologijo smo
v odgovoru na poslansko vprašanje navedli
značilnosti dela pri zdravljenju bolnikov s kronično
in akutno dializo, ki lahko vodijo v izgorevanje in
odhajanje kadra, ter nekaj možnih sistemskih
rešitev na nivoju države (Priloga 2).
V nadaljevanju so opisani dejavniki, ki vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih, in strateške usmeritve za
ZK v zdravstvenih ustanovah, katerih končni cilj je
zagotavljanje zadovoljstva na delovnem mestu ter s
tem
zavezanosti
zaposlenih
zdravstveni
organizaciji.
2 Zadovoljstvo na delovnem mestu
Vsaka strategija za ZD mora ciljati k zagotavljanju
zadovoljstva na delovnem mestu. Pojem
zadovoljstva na delovnem mestu je opredeljen kot
zavezanost zaposlenega delovni organizaciji (6,7).
Na zadovoljstvo posameznika na delovnemu mestu
vplivajo nekateri ključni dejavniki (8), prikazani na
Sliki 2.

Slika 2: Zadovoljstvo na delovnem mestu in zavezanost zaposlenih. Prirejeno po Mahmood A in sod.
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2.1

Osebni dohodek

Ključni dejavnik, ki je povezan z zadovoljstvom pri
delu in zavezanostjo delovnemu mestu, je osebni
dohodek zaposlenega (9,10). Teorija učinkovitosti
plač kaže, da je večji osebni dohodek povezan z
večjo verjetnostjo zaposlitve in lažje prepriča
zaposlene, da ostanejo pri sedanjem delodajalcu
(11). Posledično zadovoljstvo zaposlenih je
povezano z večjo stopnjo ZK. Po drugi strani
raziskave v zdravstvenih organizacijah kažejo, da je
manjši osebni dohodek povezan z nezadovoljstvom
na delovnem mestu, kar pogosto podkrepi odločitev
o odpovedi delovnega razmerja (12).
2.2

Stabilnost zaposlitve

Že dolgo je znano, da je stabilnost zaposlitve eden
temeljnih pogojev za zadovoljstvo na delovnem
mestu (13). Stabilno delovno mesto praviloma
motivira pri zaposlovanju in povečuje ZK. V
primerjavi s samozaposlenimi je na delovnih
mestih, plačanih s strani delodajalca, občutek
stabilnosti bolj cenjen in v večji meri prispeva k
zadovoljstvu pri delu (14). Kljub temu odnos med
stabilnostjo zaposlitve in zadovoljstvom na
delovnem mestu ni vedno jasen. Stabilna zaposlitev
ne vodi nujno v zadovoljstvo zaposlenega ter k
zavezanosti delovnemu mestu in zdravim odnosom
med delodajalcem in zaposlenim. Na primer,
manjši osebni dohodek se lahko nadomesti z večjo
stabilnostjo delovnega mesta, kar kaže na obratno
razmerje med stabilnostjo zaposlitve in
zadovoljstvom na delovnem mestu (15). Podobno
zaposlitev za nedoločen čas v javnem sektorju v
Sloveniji pomeni stabilnost delovnega mesta, ni pa
nujno povezana z zadovoljstvom in blaginjo.
2.3

Obogatitev delovnega mesta

V prizadevanjih za motiviranje zaposlenih lahko
delodajalci uporabljajo strategije za obogatitev
delovnih mest. Temeljna ideja je oplemeniti
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delovno mesto, da bo privlačilo zaposlene ter jim
dalo občutek odgovornosti in pripadnosti (16).
Obogatena delovna mesta zaposlenim omogočajo
uporabo novih zanimivih znanj in v večji meri
izkoriščajo njihove sposobnosti. Takšna delovna
mesta zaposlene bolj motivirajo, pri delu bolj
uživajo, so bolj samostojni in čutijo pripadnost
delovnemu mestu. To posledično vodi v večje
zadovoljstvo zaposlenih in večjo verjetnost ZK, v
katere so podjetja investirala (17). Gledano širše so
storitve zadovoljnih zaposlenih bolj kakovostne,
kar vodi do zadovoljnih strank oz. uporabnikov
storitev (18). Večina nefinančnih strategij za ZK
vodi v obogatitev delovnega mesta.
2.4

Zavezanost zaposlenih

Četrti ključni dejavnik, ki izhaja iz zadovoljstva na
delovnem mestu, je zavezanost zaposlenih (Slika
1). V literaturi je pojem zavezanosti opredeljen kot
ključni kognitivni proces identifikacije zaposlenega
z delovno organizacijo (19). Zavezanost
zaposlenega je njegov psihološki odnos do
delovnega mesta. Ta odnos omogoča, da zaposleni
prepozna in upošteva cilje ter vrednote svoje
organizacije (20). Zavezanost delovnemu mestu
pomeni motiviranost zaposlenih, da zasledujejo
usklajene interese in ostajajo zvesti svoji
organizaciji. Zavezanost je ključnega pomena, saj
preko zadovoljstva zaposlenega vodi do izboljšanja
storilnosti in delovnih procesov ter s tem do
konkurenčne prednosti organizacije (20,21).
3

Strategije za zadrževanje kadrov

Tabela 1 povzema ključne dejavnike, ki jih je treba
zajeti v strategije za ZK v zdravstveni organizaciji
(22). Cilji zdravstvene organizacije so za vsakega
zaposlenega razvijati ustrezno strokovno znanje ter
zagotoviti celovito razumevanje delovanja oddelka,
v katerem je zaposlen, ter vlog posameznikov.

Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike
Tabela 1: Strategije za zadrževanje kadrov v zdravstveni organizaciji. Povzeto po Verlander EG in sod.
Clinical Leadership and Management Review 2007 (22).

spoštovanje osebja
ustvarjanje pozitivnega vzdušja
spodbujanje enotnosti, harmonije in timskega dela
spodbujanje odprte komunikacije
spodbujanje sodelovanja med zdravniki in medicinskimi sestrami/tehniki
sodelovanje zaposlenih pri odločitvah, ki vplivajo na delovni proces
zagotavljanje nadaljnjega kariernega razvoja
zagotavljanje priložnosti za poklicno rast
zagotavljanje rednega strokovnega usposabljanja
(so)financiranje nadaljnjega izobraževanja (specializacija, magisterij, doktorat znanosti)
spodbujanje mentorstva
zagotavljanje časa, rezerviranega za poučevanje
ustanavljanje učnih centrov
spodbujanje dodatnih/novih programov pripravništva in specializacije za deficitarne poklice
zagotavljanje ustrezne in sodobne opreme za izvajanje delovnih procesov
skrb za ustrezno delovno okolje za boljše vzdušje zaposlenih
iskanje kadrovskih rezerv pri povečanem obsegu dela (prerazporeditve, študentsko delo)
soodločanje zaposlenih pri načrtovanju urnika dela
nagrajevanje uspešnih in bolj obremenjenih zaposlenih
proslavljanje uspehov zaposlenih
priprava prispevkov o novostih, uspehih, priznanjih, nagradah in objava v internem glasilu
takojšnji razgovori z zaposlenimi, ki opazijo in javljajo težave
izvedba razgovorov z zaposlenimi, ki odhajajo
odkrivanje vzrokov za odhajanje kadra in iskanje možnih rešitev
3.1

Prepoznava vzrokov za odhajanje kadra

Pred izdelavo strategije za ZK se je sprva potrebno
posvetiti prepoznavanju odprtih in nerešenih težav
v organizaciji ali na posameznem oddelku (23).
Prepoznavanje in reševanje aktualnih problemov
zaposlenih je ključni temeljni korak pri ZK. Šele

nato lahko izpeljemo nadaljnje strategije za
izgradnjo trdnih temeljev, ki bodo omogočali
zadovoljstvo in rast zaposlenih. Za začetek lahko
prosimo zaposlene, da v anonimni obliki
odgovorijo na kratko anketo z naslednjimi 10
vprašanji:

Ali se strinjate s poslanstvom organizacije/oddelka?
Ali vas predstojnik/vodja oddelka s svojim vodenjem in idejami motivira?
Ali s sodelavci tvorite dober tim?
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Ali se čutite odgovorni za delo, ki ga opravljate?
Ali vas v organizaciji/na oddelku cenijo in ste za opravljeno delo primerno nagrajeni?
Ali se vam zdijo urnik dela, količina dela in tempo delo primerni?
Ali menite, da se v organizaciji/na oddelku spodbuja odprta komunikacija?
Ali se lahko udeležujete dodatnih usposabljanj za kakovostno opravljanje svojega dela?
Ali imate vso potrebno opremo za učinkovito opravljanje svojega dela?
Ali vam organizacija/oddelek nudi dovolj priložnosti za poklicno rast in razvoj?
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC
Ljubljana so trije najpogostejši vzroki za odhajanje
medicinskih sester in tehnikov:

− zahteven in neprilagodljiv urnik dela,
− nestimulativen osebni dohodek in
neustrezno finančno nagrajevanje za
zahtevnejše pogoje dela in
− posebna znanja, neustrezno delovno
okolje.
3.2

Ključne strategije za zadrževanje kadra v
zdravstveni ustanovi

3.2.1 Finančna stimulacija zaposlenih
Za zadovoljstvo na delovnem mestu morajo
zaposleni imeti pozitiven občutek, da so glede na
doseženo stopnjo izobrazbe ustrezno nagrajeni
(umeščeni v ustrezni plačni razred, če gre za javni
sektor) z vsemi dodatki in napredovanji, ki jim
pripadajo po kolektivni pogodbi. Čeprav osebni
dohodek praviloma ni vodilni razlog za odhajanje
kadra, se nestimulativno finančno nagrajevanje
vseeno pojavlja med glavnimi razlogi za odpoved
delovnega razmerja. V zdravstvenih organizacijah
nove kadre, predvsem medicinske sestre in tehnike,
lažje privabijo in zadržijo ustanove, ki za enak
osebni dohodek nudijo manj zahtevno delo in boljše
delovne pogoje: brez dela popoldne, ponoči, konec
tedna in med prazniki. Za razliko od bolj
izkušenega kadra naštete prednosti v večji meri
privabijo mlajše medicinske sestre in tehnike z
manj kot enim letom delovnih izkušenj (24,25).
3.2.2 Gojenje kulture sprejemanja in timskega dela
Vodja, ki razume raznolikost in v organizaciji
spodbuja pozitivno vzdušje, v katerem lahko vsi
sodelujejo v sožitju, bo imel večjo podporo
zaposlenih. Predstojniki in vodje oddelkov ter
vodilne medicinske sestre in tehniki, ki imajo vedno
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pozitiven odnos do osebja ne glede na to, kako
naporen in zahteven je delovni dan, bodo slišali
pohvale s strani bolnikov in osebja drugih oddelkov
(26). Takšen odnos pozitivno vpliva tudi na
kakovost oskrbe bolnikov. ZK se vzdržuje v kulturi,
v kateri zaposleni menijo, da so sprejeti, njihovo
znanje in talenti izkoriščeni ter njihovi prispevki k
delovnemu procesu priznani. Da bi bilo delovno
okolje še bolj zanimivo in spodbudno, se osebje
lahko udeleži izobraževalnih delavnic, ki
spodbujajo timsko delo in krepijo moralo. Vse
dejavnosti, ki v organizaciji spodbujajo timsko
delo, pripomorejo k ZK.
3.2.3 Prilagodljivi urniki dela
Zaposlenim prijazen in prilagodljiv urnik dela je
ena ključnih strategij za ZK v zdravstveni
organizaciji (27). Ustrezno načrtovanje urnika dela
lahko delovno mesto napravi bolj privlačno, ne
glede na njegovo zahtevnost. Pomembno je, da
osebje sodeluje pri načrtovanju urnika dela. Na ta
način se lahko bolj optimalno prilagodi ravnovesje
med delom in zasebnim življenjem. Z ustreznimi
usmeritvami vodje soodločanje in nadzor nad
urnikom dela pomenita obogatitev delovnega mesta
in vodita v večje zadovoljstvo na delovnem mestu.
3.2.4 Pohvale, nagrade in priznanja
Spodbujanje občutka zaposlenih, da so na
delovnem mestu cenjeni, je pomembna strategija za
ZK. Vodja, ki prepozna dobro opravljeno delo in
zaposlene redno pohvali, jih spodbuja, da delo
opravijo še bolje (28). Pohvala ali priznanje sta
lahko osebna, v določenih situacijah pa javna.
Organizacije lahko organizirajo posebne dogodke
za nagrajevanje zaposlenih. Vsak oddelek lahko
vzpostavi tudi svoj način spodbujanja in
nagrajevanja zaposlenih: npr. posredovanje zahval
bolnikov in njihovih družin za dobro opravljeno
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delo, priprava prispevkov o novostih, uspehih,
priznanjih, nagradah in objava v internem glasilu,
priznanja uslužbencu meseca ali leta za dosežke na
kliničnem, pedagoškem ali raziskovalnem
področju. Čeprav mnogi menedžerji verjamejo, da
je ZK v zdravstveni organizaciji v prvi vrsti vezano
na zaslužek, druge raziskave kažejo, da so
cenjenost, pohvale in priznanja na delovnem mestu
drugi ključni dejavniki, ki jih zaposleni navajajo kot
razlog, da ostanejo v organizaciji (29).
3.2.5 Spodbujanje odprte komunikacije
Po mnenju nekaterih strokovnjakov zdravstveno
osebje ne zapušča bolnišnic, temveč svoje vodstvo
(27,30). Ena ključnih pozitivnih lastnosti vodij
oddelkov in predstojnikov, ki jo navajajo
medicinske sestre in tehniki, je njihova dostopnost.
Naslednja pozitivna lastnost je vodenje politike
odprtih vrat. Na ta način ima osebje priložnost
izraziti svoje pomisleke in predloge za izboljšave v
delovnem procesu. Ker so predstojniki obremenjeni
z administrativnim delom in sestanki, pogosto
nimajo časa za redna srečanja z osebjem. Redni
tedenski ali mesečni sestanki z zaposlenimi
omogočajo odprt pogovor o izboljšavah pri delu,
novih kliničnih praksah in morebitnih problemih.
Zato morajo biti vodje in predstojniki dovolj
prilagodljivi, da zadovoljijo potrebe osebja in po
potrebi skličejo več sestankov, ki bodo pokrivali
vse delovne izmene. Predstojniki in vodje, ki na
osebni ravni pogosteje komunicirajo z zaposlenimi,
bodo imel bolj učinkovito osebje in uspešnejši
oddelek (31).
3.2.6 Mentorstvo
Manj izkušeno zdravstveno osebje, predvsem
mlajše medicinske sestre in tehniki z malo delovnih
izkušenj, pogosteje iščejo novo zaposlitev, ker na
delovnem mestu nimajo ustrezne mentorske
podpore bolj izkušenih kolegov (25). Za
zaposlenega v zdravstveni ustanovi ni slabšega od
pričakovanja, da bo opravljal dela, za katera se ne
čuti dovolj usposobljen. Zdi se, da kurikulum
zdravstvenih fakultet in programi pripravništva v
zadostni meri ne spodbujajo vključevanja kadra v
klinično delo na najbolj zahtevnih delovnih mestih
(kot sta urgentna in intenzivna medicina) ter na
delovnih mestih v sekundarnih in terciarnih

bolnišnicah, oddelkih in centrih, kjer so potrebna
visoko specialna dodatna znanja. Teh znanj se
medicinske sestre in tehniki ne naučijo na fakulteti,
ampak kasneje ob neposrednem kliničnem delu z
bolniki. Zato je uvajanje v delo, ki zahteva
specialna znanja, bistveno daljše kot uvajanje za
delo v splošnih ambulantnih in bolniških oddelkih,
v primeru odhajanja in pomanjkanja kadra pa
notranje prerazporeditve iz drugih oddelkov niso
mogoče. Pri uvajanju novih zaposlenih za
samostojno delo imajo ključno vlogo izkušeni
mentorji, ki za posebna znanja in zahtevne delovne
pogoje nimajo priznanega posebnega finančnega
dodatka ali drugih nefinančnih spodbud. Če bo
priznanje posebnih znanj pomenilo dodatno
nagrajevanje mentorjev, bo to pozitivno vplivalo na
zaposlovanje novega kadra, zadovoljstvo na
delovnem mestu in ZK. Rešitve bo potrebno iskati
na Ministrstvu za zdravje in Zbornici zdravstvene
in babiške nege. Verjetno bi tudi s spodbujanjem in
nagrajevanjem neposrednega mentorstva na
zdravstvenih fakultetah uspeli privabiti nove
diplomirane medicinske sestre in tehnike k
zaposlovanju na deficitarnih in najbolj zahtevnih
delovnih mestih. Na ta način bo ZK morda
učinkovitejše, saj bo svež kader v svojo novo
poklicno vlogo vstopal z več zaupanja in manj
tesnobe ter z večjim občutkom odgovornosti in
pripadnosti (32).
3.2.7 Zmanjšanje administrativnega dela
Zdravstveno osebje vse manj časa posveča
neposredni obravnavi bolnikov, ker več časa porabi
za administrativno delo: izpolnjevanje številnih
obrazcev, dokumentiranje, načrtovanje in vnašanje
podatkov v zdravstvene kartoteke, kar predstavlja
pomemben vir nezadovoljstva. Vodstvo bi moralo
najti načine in vire za čim večjo podporo
elektronskemu dokumentiranju.
3.2.8 Poklicni razvoj
Pomemben dejavnik, ki povečuje zadovoljstvo
zaposlenih, so možnosti za nadaljnji poklicni
razvoj. Na splošno velja, da se zaposleni v
delovnem procesu želijo stalno učiti in napredovati.
Možnosti za poklicni razvoj imajo velik pomen, da
pritegnemo in obdržimo strokovne delavce mlajše
»generacije X« (32,33). To lahko vključuje
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napredovanja, zanimive delovne naloge in projekte,
pa tudi priložnosti za izobraževanja doma in v tujini
ter delo z zanimivimi ljudmi, od katerih se
zaposleni učijo in rastejo. Zaposleni morajo videti
svoj poklicni potencial in dobiti sporočilo, da lahko
uspeh privede do napredovanja. Le organizacija, ki
ceni svoje zaposlene, vlaga v ljudi in ekipe ter
zagotavlja njihovo usposabljanje in razvoj, lahko pa
tudi veliko pričakuje od zaposlenih in prepreči
odhajanje kadra.
4

Slog vodenja in zadrževanje kadrov

Spretnost managementa in vodenja predstojnikov in
vodij v zdravstveni organizaciji povečujejo
zadovoljstvo z delovnim mestom, ohranjajo
zavezanost organizaciji in spodbujajo ZK (34).
Uspešni menedžerji imajo kritično vlogo pri
ustvarjanju in ohranjanju močne delovne sile (27).
Bistveno je, da predstojniki in vodje tesno
sodelujejo z osebjem. Najpomembnejši vidik
dobrega učinka vodenja je organizacijska enota, ki
je pod stalnim nadzorom in vplivom dobrega vodje
(35). V tem primeru bodo rezultati glede doseganja
ciljev boljši. Dobre rezultate lahko dinamičen in
vizionarski vodja doseže le s pomočjo sodelavcev
in s sodelavci ter z odnosom "skupaj dosežemo
več". Dober slog vodenja mora odražati prožnost,
odgovornost, učinkovitost in inovativnost,
usmerjeno v prejemnika storitev – bolnika (26,27).
Predstojniki in vodje v zdravstveni organizaciji si
morajo stalno prizadevati za doslednost sloga
vodenja in svojega pristopa do sodelavcev,
spodbujati odprto komunikacijo s posvetovanjem in
soglasjem ter olajšati komunikacijo in sodelovanje
z višjim vodstvom. Vodenje mora potekati z redno
prisotnostjo predstojnikov oz. vodij na oddelku in z
osebnimi stiki z zaposlenimi, ne pa preko
elektronskih sporočil ali telefonskih pogovorov.
Predstojniki in vodje morajo svoje ukrepe usmerjati
k doseganju želenih organizacijskih rezultatov in ob
tem stalno skrbeti za sodelavce, ki skrbijo za
bolnike.
5

Zaključek

V zdravstveni organizaciji načrtovanje in vodenje
strategij za ZK vodi do večjega zadovoljstva
zaposlenih in zavezanosti delovnemu mestu. Poleg
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denarnega oz. finančnega nadomestila so za večje
zadovoljstvo osebja pomembne tudi nefinančne
strategije, ki povečujejo stabilnost in omogočajo
obogatitev delovnega mesta. Osebni dohodek ima
sicer velik, a razmeroma kratkoročen vpliv na
motivacijo zaposlenih. Rezultati raziskav kažejo, da
zadovoljstvo na delovnem mestu, ki ga v prvi vrsti
pogojuje osebni dohodek, ne izpolnjuje zaposlenih
na globlji psihološki ravni (8,36). To pomeni, da
dohodek praviloma ni zadostno sredstvo za
dolgoročno zavezanost delovnemu mestu.
Nezadostne in neučinkovite nefinančne strategije za
ZK bodo tudi v zdravstvenih organizacijah
posledično vodile v želje in prizadevanja osebja za
večje dohodke. Ker so osebni dohodki v sistemu
plač v javnem sektorju v Sloveniji določeni s
kolektivno pogodbo in zaenkrat ni mehanizmov za
finančno nagrajevanje uspešnejših, dodatne
finančne spodbude zaposlenih niso mogoče. Zato
nezadostne in neučinkovite nefinančne strategije za
ZK vodijo v odhajanje zaposlenih, predvsem
mlajših, dolgoročno pa tudi starejših z daljšo
delovno dobo. Osredotočanje na globlje
uresničevanje nefinančnih strategij za ZK, na
primer družbeno nagrajujoče dejavnosti, ki
razvijajo zaupanje in krepijo angažiranost na
delovnem mestu, posledično vodijo k večjemu
zadovoljstvu na delovnem mestu in zavezanosti
organizaciji (37,38).
Žal ugotavljamo, da tudi na KO za nefrologijo UKC
Ljubljana, predvsem v Centru za akutno in
zahtevno dializo, vlada huda kadrovska stiska
zaradi pomanjkanja medicinskih sester in tehnikov.
Trenutno na celotni Interni kliniki UKC Ljubljana
manjka 13 % medicinskih sester in tehnikov, to je
91 zaposlenih, od tega v Centru za dializo vsaj 15.
Poleg aktivnega iskanja kadra smo izvedli
predstavitev naše dejavnosti na Zavodu za
zaposlovanje,
aktivno
iščemo
študente
zdravstvenih fakultet, jih vabimo v svoje sredine,
dvignili smo urno postavko za delo preko
študentskega servisa z namenom, da študente
motiviramo, vabimo, da se zaposlijo pri nas ...,
podobno delamo z dijaki, vendar je učinek žal
minimalen. Danes mladi iščejo delo, ki je bolje
plačano, ob tem pa želijo več prostega časa.
Predvsem mlajše medicinske sestre in tehniki po
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letu ali dveh zahtevnega dela na dializi, ki ni
posebej nagrajeno, odidejo.
Brez sistemskih pristopov pomanjkanja kadra v
zdravstvenih organizacijah, predvsem medicinskih
sester in tehnikov, v Sloveniji in UKC Ljubljana ne
bomo rešili. Prvi sistemski pristop je dvig osnovne
plače, ki bo motivirala več mladih, da se odločijo za
ta poklic. Poleg tega mora osebni dohodek oz.
plačni razred v večji meri temeljiti na zahtevnosti
delovnega mesta (npr. delo v intenzivni enoti, v
večizmenskem turnusu, ki zahteva delo ponoči,
preko konca tedna in praznikov) in manj na stopnji
izobrazbe. Posebej ovrednotena in ustrezno
finančno nagrajena morajo biti posebna znanja in
dejavnosti, ki se izvajajo na sekundarni ali terciarni
ravni in jih obvlada le najbolj izkušen zdravstveni

kader. Za te spremembe so odgovorne stanovske
organizacije (Zdravniška zbornica Slovenije in
Zbornica zdravstvene in babiške nege) in država
(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije).
Drugi sistemski pristop predstavljajo nefinančne
strategije za ZK. Opisane strategije zaposlene
motivirajo, da bodo na delovnem mestu zadovoljni
in delo v organizaciji z veseljem opravljali. Na
načrtovanje in izvajanje večine strategij za ZK
lahko neposredno vplivajo predstojniki ali vodje
oddelkov ter vodstva bolnišnic, klinik in
zdravstvenih domov. Na ta način bi lahko
stimulirali in zaposlili več kadra, kar bi pomenilo
več prostega časa in manj obremenitev za trenutno
zaposlene. To so pričakovanja vseh, ki zapuščajo
delovna mesta ali celo odhajajo iz zdravstvenega
poklica.
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Priloga 1. Pisno poslansko vprašanje Državnega zbora Republike Slovenije.
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Priloga 2. Odgovor UKC Ljubljana na pisno poslansko vprašanje Državnega zbora Republike Slovenije.
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Neprekinjeno zdravstveno varstvo v zdravstveni
organizaciji
Avtor: prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta
Zirnstein
Povzetek
Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva 24 ur 7 dni v tednu 365 dni v letu je eden največjih
organizacijskih izzivov velikih bolnišnic, kot je UKC Ljubljana. Izziv je toliko večji glede na dejstvo, da je
večina zaposlenih v UKC Ljubljana ženske (77,6% v začetku leta 2020). Obremenjenost z nočnim delom,
delom čez vikende in praznike je tudi eden pomembnih vzrokov, da zdravstveni delavci, posebej na
področju zdravstvene nege, zapuščajo UKC Ljubljana.
Odhodi izkušenih zdravstvenih kadrov in omejene možnosti nadomeščanja ogrožajo delovanje celotnega
bolnišničnega sistema. Zato je organizaciji in pogojem, v katerih delajo zdravstveni delavci ponoči, med
vikendi in prazniki ter med dežurstvi, potrebno posvetiti posebno pozornost in z različnimi ukrepi iskati
rešitve, ki bi problem omilile (boljše plačilo nočnega dela, omogočanje počitka, ko je to možno, več
izvajanja storitev v dnevnem hospitalu, enakomerno razporejanje kadra v nočne izmene in dežurstva,
zadostna kadrovska zasedba ponoči in med dežurstvom, racionalizacija dežurnih mest).
K izzivom zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v veliki bolnišnici je potrebno pristopiti
prednostno, da preprečimo odhajanje izkušenega kadra iz bolnišnice ter zagotovimo neprekinjen dostop
do vseh ključnih zdravstvenih storitev v UKC Ljubljana in v Sloveniji.

1

Uvod

Neprekinjeno zdravstveno varstvo je ključna
komponenta javnega zdravstvenega sistema.
Številne zdravstvene storitve morajo biti dostopne
24 ur 7 dni v tednu 365 dni v letu.
Organizacija neprekinjenega zdravstvenega varstva
je v veliki bolnišnici izjemno zahtevna. Poleg
zdravnikov in medicinskih sester je za delovanje
sistema nujno neprekinjeno delo drugih profilov
zaposlenih, kot so zdravstvene administratorke,
kurirke, čistilke, varnostniki in druge podporne
službe.
Poseben izziv zagotavljanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva predstavlja nočno delo.
Odsotnost spanja predstavlja stres za organizem in
ima lahko neželene posledice ne samo na zdravje
posameznika, ki dela v nočni izmeni, ampak tudi na
kakovost in varnost zagotavljanja zdravstvenih
storitev. Tudi delo med vikendi in prazniki, bodisi
podnevi bodisi ponoči, dodatno vpliva na kakovost
življenja posameznega zaposlenega, njegovo
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socialno življenje,
razmerja.

partnerska

in

družinska

Kadrovske potrebe delovišča, ki mora delovati
neprekinjeno, so mnogo večje v primerjavi z
deloviščem, ki deluje v rednem delovnem času med
tednom. Namesto zagotavljanja prisotnosti
zaposlenega 40 ur tedensko je za zagotavljanje
neprekinjenega zdravstvenega varstva na enem
delovišču potrebno zagotoviti prisotnost zaposlenih
168 ur tedensko, dodatno med prazniki. Vsako
uvajanje novega dežurnega mesta ali drugih oblik
neprekinjenega zdravstvenega varstva ima tudi
znatne finančne posledice za zdravstveno
organizacijo.
Ženske predstavljajo največji delež zaposlenih v
zdravstvu, okrog 80 %. V največji meri so
udeležene tudi pri zagotavljanju neprekinjenega
zdravstvenega varstva, vključno z nočnim delom.
Ne gre samo za medicinske sestre in zdravnice,
temveč tudi za zdravstvene administratorske,
čistilke, kurirke in druge profile zaposlenih, brez
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katerih neprekinjeno delovanje bolnišnice ni
možno.
Nočno delo ter delo med vikendi in prazniki, pri
katerem so ženske v veliki meri udeležene,
pomembno obremenjuje družinsko življenje.
Obremenitve z nočnim delom in pomanjkanje
prostih vikendov ter omejitve dopusta (kar so vse
posledice
zagotavljanja
neprekinjenega
zdravstvenega varstva) so eni od pomembnih
razlogov za odhajanje kadrov iz naše in drugih
bolnišnic.
Namen
seminarske
naloge
je
prikazati
problematiko
zagotavljanja
neprekinjenega
zdravstvenega varstva v povezavi s formalno
ureditvijo delovnega časa v zdravstvu in predlagati
možne rešitve s posebnim poudarkom na UKC
Ljubljana.

2

2.1

Formalno-organizacijski okvir neprekinjenega
zdravstvenega varstva

Oblike zagotavljanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva

Neprekinjeno zdravstveno varstvo izvajamo v več
oblikah:
a) Kot polni delovni čas (eno ali več izmensko
delo, enakomerno ali neenakomerno
razporejen delovni čas);
b) Kot dežurstvo;
c) Kot stalno pripravljenost;
d) Kot delo preko polnega delovnega časa;
e) Kot dopolnilno delo.
Dežurstvo je sestavljeno iz aktivnega dela
(zdravnik med dežurstvom opravlja svoja dela in
naloge) ter neaktivnega dela (zgolj prisotnost na
delovnem mestu). Ko aktivno delo med dežurstvom
presega 60 % običajne delovne obremenitve, je
potrebno organizirati izmensko delo (Pravilnik o
organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
št. 0070-99/2010/67, 5. člen, od 2017 ne velja več).
Kadar se ugotovi, da je obremenjenost delavca v
času neprekinjenega zdravstvenega varstva manjša
od 25 % običajnih delovnih obremenitev, se lahko
organizira stalna pripravljenost (isti pravilnik, 7.
člen).

2.2

Neprekinjeno zdravstveno
slovenski zakonodaji

varstvo

v

Posebna predpisa, ki urejata delovni čas v
zdravstvu, sta Zakon o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej) in Zakon o zdravniški službi (ZZdrS),
avtonomski akti, ki urejajo delovni čas v zdravstvu,
pa Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, Kolektivna pogodba
za zdravnike in zobozdravnike ter Kolektivna
pogodba za zaposlene v zdravstveni negi.
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (1) je
opredeljeno, da delo preko polnega delovnega časa
v povprečju ne sme presegati 8 ur tedensko.
Časovna omejitev se upošteva kot povprečna
omejitev v daljšem časovnem obdobju, ki ne sme
presegati 4 mesece. Pri izračunu povprečja se ne
upoštevata letni dopust ali odsotnost iz dela zaradi
bolezni (52. člen).
Omenjene omejitve so lahko presežene v primeru
pisnega soglasja zdravstvenega delavca. Iz soglasja
morata biti razvidna tedensko število nadur, s
katerim soglaša zdravstveni delavec (ali sodelavec),
ter rok veljavnosti soglasja (Zakon o zdravstveni
dejavnosti, člen 52b).
Delodajalec vodi posebno evidenco o izvajanju dela
preko polnega delovnega časa zdravstvenih
delavcev in sodelavcev, ki so podali soglasje, in jo
mora na podlagi zahteve predložiti pristojnim
nadzornim
organom
in
reprezentativnim
sindikatom.
Zdravstveni delavec ima pravico do dnevnega
počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in
tedenskega počitka v trajanju nepretrgoma 24 ur.
Zaradi zagotavljanja dežurstva lahko delovni čas
zdravstvenega delavca traja nepretrgoma največ 32
ur. Zdravniku, ki je dopolnil 55 let, praviloma ni
treba opravljati dežurstev, in sicer ob pogojih, ki jih
predpiše minister (1, 2).
Pravilnik
o
organizaciji
neprekinjenega
zdravstvenega varstva, ki je sicer prenehal veljati
leta 2017, je področje zelo podrobno urejal (3).
2.3

Evropska direktiva o delovnem času
zdravnikov

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in
sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih
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organizacije delovnega časa je imela za cilj določiti
minimalne zahteve glede varnosti in zdravja pri
organizaciji delovnega časa. Na podlagi ugotovitev
številnih raziskav, ki so pokazale, da imata dolg
delovni čas in premalo počitka zlasti v daljših
časovnih obdobjih škodljive učinke (pogostejše
nesreče in napake, več stresa in utrujenosti, kratkoin dolgoročna zdravstvena tveganja), je sodišče
razsodilo, da so direktive glede delovnega časa,
plačanega letnega dopusta in minimalnega časa
počitka »Pravila socialnega prava Skupnosti
posebnega pomena, ki jih mora uživati vsak
delavec« (Sodba z dne 1. decembra 2005 v zadevi
Dellas in drugi, C14/04, ZOdl., str. 1-10253, točke
40, 41, 49: FNV, zadeva C-124/98, točka 28) (6).
Minimalne zahteve določajo:
a) Omejitev delovnega časa (povprečni
tedenski delovni čas, vključno s kakršnimi
koli nadurami, ne presega 48 ur);
b) Plačani letni dopust vsaj 4 tedne letno;
c) Posebna zaščita za delavce, ki delajo ponoči.
Prožnost delovnega časa je lahko določena s
kolektivnimi pogodbami, na primer, da se
povprečni tedenski delovni čas lahko izračuna za
obdobja tudi 12 mesecev.
Direktiva določa, da se pri izračunu omejitve
delovnega časa povprečje delovnih ur izračuna v
tako imenovanem »referenčnem obdobju«, ki mora
običajno presegati 4 mesece (16. člen Direktive),
pri nekaterih aktivnostih se zakonsko lahko
podaljša na 6 mescev, s kolektivnimi pogajanji
največ na 12 mesecev.
Stalna pripravljenost na delovnem mestu
(»dežurstvo«) se nanaša na obliko neprekinjenega
delovnega časa, v kateri delavec mora ostati na
delovnem mestu, pripravljen za izpolnjevanje
svojih dolžnosti, ter se mora v celoti šteti za delovni
čas.
Direktiva o delovnem času zajema tudi zdravnike,
ki se usposabljajo. S tem je izboljšan njihov
položaj. V preteklosti za njih niso veljali minimalni
počitek ali omejitve delovnega časa.
2.4

Evidentiranje delovnega časa zaposlenih

Evidentiranje delovnega časa ureja Zakon o
evidencah s področja dela in socialne varnosti. V
UKC Ljubljana in v večini slovenskih bolnišnic se

| 22

prisotnost na delovnem mestu evidentira
elektronsko. Takšen način evidentiranja ima svoje
prednosti in pomanjkljivosti. Velike prednosti so
transparentnost in enaki pogoji za vse zaposlene.
Vodilnim kadrom je elektronsko evidentiranje v
pomoč, da lahko že zgodaj zjutraj preverijo, kdo od
zaposlenih je že prisoten v službi. Tako lažje
opravijo prerazporeditev oz. nadomeščanje v
primeru nenadne odsotnosti katerega zaposlenega.
Pomanjkljivost
elektronskega
evidentiranja
prisotnosti na delovnem mestu se pokaže v primeru,
ko se zaposleni v bolnišnici zadržuje dlje, kot bi bila
potreba delovnega mesta. Takrat se registrirajo ure,
ki jih posamezniki lahko zahtevajo v izplačilo ali
koriščenje. Posredno se s tem lahko tudi spodbuja
počasnejše oz. manj učinkovito delo. Vsebinsko je
pogosto težko preveriti, kaj je zaposleni delal po
izteku svojega delovnega časa. Če mu nadrejeni
odredi podaljšanje delovnega časa zaradi izrednih
okoliščin, je to zapisano v dokumentaciji in na
razporedu dela. Z odrejenimi podaljšanji delovnega
časa v praksi praviloma ni težav.
Rešitev za opisani problemi bi lahko bila v tem, da
registracija ne bi bila nujna za zdravnike in
medicinske sestre. O takšni praksi smo se
pogovarjali ob obisku uprave svetovno znane
dunajske bolnišnice AKH Wien v Ljubljani. V
pogovoru na to temo smo izvedeli, da pri njih
elektronska registracija delovnega časa ni
predvidena za zdravnike in medicinske sestre.
Zdravniki in medicinske sestre imajo vnaprej
določen in zelo natančen razpored dela po
deloviščih in je prisotnost oz. odsotnost zdravnika
ali medicinske sestre takoj zaznana oz. zabeležena
ter mora biti nadomeščena. Le za ilustracijo, če
zdravnik NE pride v službo zaradi nepredvidene
nujne okoliščine in je v njegovo ambulanto
naročenih 18 bolnikov, je za njega nujno potrebno
najti zamenjavo in naročenim bolnikom omogočiti
pregled. Bolniki se bodo potem sami odločili, ali
bodo pregled opravili pri nadomestnem zdravniku,
ali se bodo prenaročili in počakali svojega
zdravnika. V bolnišnici AKH Wien naj bi
elektronsko registracijo delovnega časa uporabljali
za zaposlene, ki NE sodelujejo neposredno v
procesu zdravljenja in katerih prihod oz. neprihod
na delovno mesto nista tako jasno vidna in
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zabeležena kot pri zdravstvenih kadrih, ki delajo
neposredno z bolniki.

zmogljivosti zdravnikov v intenzivni enoti po nočni
izmeni (8).

Poleg izzivov, povezanih z elektronsko registracijo
delovnega časa, je v primeru stalne pripravljenosti
na domu poseben problem v tem, da so delovne ure
razmeroma slabo plačane. Zdravnik, ki je v stalni
pripravljenosti na domu in pride v bolnišnico na
»vpoklic« (ko je treba opraviti nujno zdravstveno
storitev), se mora elektronsko registrirati ob
prihodu v in odhodu iz bolnišnice. Najbolj izurjeni
kadri zdravstveno storitev opravijo najhitreje. To je
tudi za bolnika najbolj ugodno, posebej ko se
opravljajo invazivni posegi, od katerih mnogi
zahtevajo splošno anestezijo. Vendar so za
opravljeno delo ob elektronski registraciji
prisotnosti najboljši kadri v tem primeru najslabše
plačani. Zato so stimulirani k počasnejšemu delu
oz. nepotrebnemu zadrževanju na delovnem mestu.
Elektronska registracija posredno lahko spodbuja
zadrževanje zaposlenih na delovnem mestu npr. po
nočni izmeni, tudi ko po tem ni potrebe in je potreba
pa tudi želja delodajalca, da se zaposleni po nočnem
delu spočije in regenerira. Z elektronsko
registracijo se namreč registrirajo dodatne ure, za
katere se pozneje lahko zahtevata izplačilo ali
koriščenje.

V ameriški raziskavi pri specializantih, za katere so
značilne izmene, ki trajajo več kot 24 ur, je bilo
ugotovljeno, da je vožnja po dolgotrajnem delu v
bolnišnici povezana z večjim tveganjem za
prometne nesreče, pa tudi za incidente, ki bi se
lahko končali z nesrečo, in incidente, ki so povezani
s povečano zaspanostjo. Zato je tudi ameriški
akreditacijski svet za podiplomsko izobraževanje
zdravnikov
sankcioniral
izpostavljanje
specializantov varnostnem tveganju ter predpisal
minimalni počitek v obsegu najmanj 11 ur znotraj
24 ur (9).

3

3.1

Posledice nočnega dela in dežurstev na zdravstvene
delavce in kakovost zdravstvene obravnave

Posledice nočnega dela in dežurstev dela
na zdravstvene delavce

Nočno delo je povezano s pomanjkanjem
koncentracije in manjšo zmogljivostjo zaradi
nezadostnega spanja ter motenj cirkadialnega ritma.
V prospektivni raziskavi, v kateri so primerjali
subjektivno zaspanost in psihomotorno budnost
zdravstvenih delavcev v Enoti intenzivne terapije
dopoldne, popoldne in ponoči, so ugotovili, da sta
povečana zaspanost in zmanjšana psihomotorna
budnost najbolj izrazita v nočni izmeni. Čeprav so
zdravstveni delavci imeli občutek, da se to dogaja
samo v prvi nočni izmeni ter da so v nadaljevalnih
izmenah polno budni in zmogljivi, meritve tega
niso potrdile. Pokazale so, da sta bili tudi pri vseh
nadaljnjih nočnih izmenah zaspanost povečana in
psihomotorna budnost zmanjšana (7). Tudi v drugi
avtorji so pokazali zmanjšanje kognitivne

Pri ženskah (medicinskih sestrah) so raziskovalci
ugotovili, da je dolgotrajno (več kot 10 let) redno
nočno delo (3 ali več nočnih izmen mesečno ob
rednem dnevnem ali popoldanskem delu) povezano
s povečanim tveganjem za ishemično srčno bolezen
(10).
V kanadski raziskavi so preučevali delovno
obremenitev, utrujenost in fizični stres pri
specializantih v otroški intenzivni enoti.
Specializanti so imeli v povprečju 7 dežurstev v
štirih tednih, delali so dva vikenda. Med
dežurstvom, ki je trajalo povprečno 25.5 ur, so spali
povprečno 1.9 ur. Povprečno tedensko delo je bilo
69 ur. Med dežurstvom so prehodili 6.9 km. Pri
dobri petini so med dežurstvom ugotavljali znake
stradanja in dehidracije, pri nekaterih srčne
aritmije. Mnogi so med dežurstvom opravljali
invazivne posege z visokim tveganjem. Vsi ti
podatki pričajo o tem, kakšnim naporom so
zdravstveni delavci pogosto izpostavljeni (11, 12).
Izjemne delovne obremenitve zdravnikov, posebej
v preteklosti, in posledice za njihovo zdravje seveda
ne morejo biti presenečenje. Posledice pomanjkanja
spanja so resne, v raziskavah so večinoma
ocenjevali le kratkoročne posledice. Redke
raziskave so preučevale kumulativne učinke
tednov, mesecev in let pomanjkanja spanja.
3.2

Posledice nočnega dela in dežurstev na
kakovost in varnost zdravstvene
obravnave

V nedavni raziskavi v ZDA, ki je primerjala režim
več kot 24-urnega dela in največ 16-urnega dela
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specializantov dela v pediatrični intenzivni enoti, se
je pokazalo, da je krajše delo zdravnikov imelo za
posledico izboljšanje spanja in neurobihevioralnih
lastnosti zdravnikov. Sočasno so, nasprotno s
pričakovanji, pri takšnem režimu dela opažali več
resnih medicinskih napak. Pri krajšem režimu dela
specializantov so slednji imeli več bolnikov, za
katere so morali skrbeli. Vprašljiva je bila tudi
kakovost primopredaje. Zato avtorji opozarjajo, da
je potrebno pri krajšanju delovnih obremenitev
zdravnikov (kar je potrebno tako zaradi zdravja
zdravnikov kot kakovosti obravnave bolnikov)
poskrbeti za dovolj osebja in ustrezno
infrastrukturo. Prekomerna obremenitev z
delovnimi urami, prekomerna obremenitev z
delovnimi zadolžitvami med izmeno ter
nekakovostne primopredaje imajo za posledico
slabšo obravnavo bolnikov in več resnih
medicinskih napak. Da bi se temu izognili, se
moramo zavedati, da za časovne omejitve dela
zdravnikov potrebujemo več kadra in kakovostne
primopredaje med izmenami, sicer lahko pride do
več medicinskih napak kot pri klasičnem načinu
dela, pri katerem zdravniki delajo več kot 24 ur
neprekinjeno (13). Da zadeva ni enoznačna (krajše
izmene = boljši izid zdravljenja) govori tudi
pregledni članek raziskovalcev iz Univerze Yale
(14).

4

4.1

Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva
v UKC Ljubljana

Oblike zagotavljanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva v UKC Ljubljana

Neprekinjeno zdravstveno varstvo se v UKC
Ljubljana v največjem obsegu izvaja kot dežurstvo,
stalna pripravljenost in izmensko delo.
V urgentni dejavnosti je zaradi intenzivnosti dela
le-to od nekdaj organizirano v izmenah, praviloma
v dveh 12-urnih izmenah. Druga oblika izmenskega
dela je troizmensko (npr. na Kliničnem oddelku za
nefrologijo Interne klinike). Med tednom je delo
organizirano v treh izmenah (dopoldanska,
popoldanska in nočna 12-urna izmena). Med
vikendi in prazniki so izmene praviloma 12-urne.
Zaradi pogostih menjav zdravnikov je posledica
izmenskega dela lahko slabša kontinuiteta v
obravnavi bolnikov, zato so pri takšni organizaciji
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dela ključne natančne primopredaje, za katere je
potrebno zagotoviti ustrezen čas prekrivanja izmen.
Obremenitev zdravnikov med zagotavljanjem
neprekinjenega zdravstvenega varstva na različnih
deloviščih je različna. V primeru prekomerne
obremenitve oz. širitve dejavnosti je potrebno
uvesti dodatna dežurna mesta oz. dodatna mesta
stalne pripravljenosti. Analizo zdravniških
dežurnih mest v UKC Ljubljana smo opravili v letu
2019 po vprašalniku (Priloga 1).
4.2

Vpliv nočnega dela in dežurstev na
odhajanje kadrov iz UKC Ljubljana

Nočno delo in dežurstva so velika obremenitev za
posameznika, za njegovo socialno življenje,
družino in partnerske odnose. V tako delovno
zahtevni in intenzivni bolnišnici kot je UKC
Ljubljana, so obremenitve med zagotavljanjem
neprekinjenega zdravstvenega varstva toliko večje.
Tako kot v zdravstvu celotne države so tudi v UKC
Ljubljana velika večina zaposlenih ženske . Dne 3.
februarja 2020 je od 8338 zaposlenih v UKCL bilo
6477 žensk (77.6%), mnoge od njih v rodnem
obdobju in z majhnimi otroci, ki so za dlje časa
izvzete iz opravljanja nočnega dela in dežurstev. Po
55. letu so tega oproščeni tudi vsi ostali. V UKC
Ljubljana ima znaten delež zaposlenih omejitve pri
delu in posledično niso vključeni v zagotavljanje
neprekinjenega zdravstvenega varstva. Vse to
vpliva na prekomerne obremenitve tistih, ki so v
zagotavljanje
neprekinjenega
zdravstvenega
varstva vključeni. Ko te obremenitve za
posameznika postanejo nevzdržne, se odloči
zapustiti UKC Ljubljana in si poišče manj
obremenjeno delovno mesto, ki jih je zunaj UKC
Ljubljana veliko. Izkušeni kadri iz UKC Ljubljana
so tudi zelo zaželeni za delodajalce doma in v tujini.
Posledično se obremenitve na preostale zaposlene v
UKC Ljubljana še povečajo, zato je zagotavljanje
neprekinjenega zdravstvenega varstva eden
največjih organizacijskih izzivov velikih bolnišnic,
kot je UKC Ljubljana.
Nočno delo in dežurstva so danes eden pomembnih
razlogov za odhajanje visoko usposobljenih kadrov
iz UKC Ljubljana.
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4.3

Zakaj je danes težje organizirati
neprekinjeno zdravstveno varstvo kot
nekoč?

Pred nekaj desetletji je bilo neprekinjeno
zdravstveno varstvo v UKC Ljubljana lažje
organizirati kot danes. Takrat so bili osebni dohodki
veliko nižji, delo pri drugih delodajalcih je bilo
možno le izjemoma. Dežurstva so bila pomemben
vir izboljšanja dohodka tako za zdravnike kot za
medicinske sestre. Za dežurstva čez cel vikend (kar
je pomenilo 48 ur neprekinjenega dela in
nadaljevanje rednega dela v ponedeljek, torej 56 ur
dela) je obstajal velik interes. Kandidatov za
dežurstva je bilo bistveno več, mladi zdravniki so
se vključevali v dežurno službo že po nekaj mesecih
od začetka specializacije. Same specializacije so
bile krajše, 4-letne, in zdravniki so hitreje pridobili
licenco za samostojno delo. Bilo je manj birokracije
v procesu zdravljenja, manj formalizmov, obrazcev
in strogih predpisov, kar danes dodatno
obremenjuje že tako naporno delo. Možnosti za
pridobitev službe v drugih inštitucijah so bile zelo
omejene, zato so mnogi zdravniki in medicinske
sestre delali v UKC Ljubljana celotno kariero.
Danes so razmere na trgu delovne sile zdravstvenih
delavcev drugačne; zdravnikov in medicinskih
sester je premalo ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v
mnogih drugih evropskih državah in je posledično
povpraševanje po njih veliko. Vse to botruje temu,
da si kadri na najbolj obremenjenih delovnih mestih
zlahka poiščejo drugo, manj obremenjeno službo.
4.4

Delo pri drugem delodajalcu

Utrujenost in izgorelost se pogosto opisuje kot
problem pri zdravstvenih delavcih (15, 16), tudi v
UKC Ljubljana. Ob tem ne smemo spregledati
dejstva, da imajo mnogi zaposleni dovoljenje za
delo pri drugem delodajalcu, javnemu ali
zasebnemu. Pogoj za odobritev dovoljenja je
izpolnitev vseh obveznosti v UKC Ljubljana.
Maksimalno dovoljeno število ur tedenske
obremenitve je v tem primeru 72 ur (redno delo v
UKC Ljubljana + delo pri drugem delodajalcu).
Dovoljenih 72 ur tedensko daleč presega 48 ur
tedensko (kar je maksimum tedenske obremenitve,
ki ga dovoljuje evropska direktiva). To lahko
dodatno prispeva k utrujenosti in izgorelosti. Tega

dejstva (ob tem, da ima večina zdravnikov UKC
Ljubljana dovoljenje za delo pri drugem
delodajalcu) ne smemo spregledati pri interpretaciji
obremenitev in izgorelosti zdravnikov. Namreč, v
času, ki je namenjen dopustu oz. počitku in
regeneraciji po delovnih obremenitvah v matični
zdravstveni organizaciji, zaposleni zdravnik
(pogosto naporno) dela v drugi zdravstveni
ustanovi. V matično zdravstveno organizacijo se
tako lahko posledično na delo vrne utrujen, namesto
da bi bil spočit.
4.5

Razpisovanje zaposlenih v nočno izmeno
in dežurstvo v UKC Ljubljana

Razpis dežurne službe je izjemno zahteven.
Pomemben je za kakovost in varnost zdravstvene
obravnave in tudi za odnose med zaposlenimi. Prav
razpis dežurne službe oz. percepcija zaposlenih, da
ne nosijo vsi enakega bremena zagotavljanja
neprekinjenega zdravstvenega varstva, da obstajajo
»zaščiteni« in »privilegirani« zaposleni ter ostali, ki
niso v tem »klubu«, da obstajajo »elita« in »navadni
smrtniki« ter podobna opažanja pogosto krhajo
odnose med zaposlenimi in so eden od razlogov
odpovedi delovnega razmerja. Neredko odhajajo
najboljši in najbolj obremenjeni kadri.
Za razpisovanje dežurne službe so odgovorni
predstojniki oz. vodje služb, ki so tudi podpisani na
mesečnem razporedu. Včasih za to nalogo
pooblastijo svojega sodelavca, vendar odgovornost
predstojnika oz. vodje za strokovno ustrezen in do
zaposlenih pravičen razpis ostane. Pravila morajo
veljati za vse enako. Transparentnost in pravičnost
razpisovanja zaposlenih v izmensko delo in
dežurstva je nujna za medsebojno zaupanje in
spoštovanje ter graditev in ohranitev pozitivne
klime v delovnem kolektivu.
Zaposleni in udeleženi v dežurni službi vidijo vse.
Vidijo, kdo je pogosto razpisan v četrtek, da bi
lahko v petek zjutraj šel domov in imel podaljšan
vikend. Vidijo, kdo je pogosto razpisan v najmanj
obremenjeno, a najbolj plačano izmeno. Vidijo,
komu pogosto pripade najbolj naporna noč. Kadar
zaposleni skozi razpored dežurstev vidijo, da so
nekateri privilegirani, to posameznike boli in na
kolektiv deluje razdiralno. V nekem trenutku
izkušeni in dragoceni zdravstveni delavci, četudi so
velik del življenja delali v UKC Ljubljana in bili
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bolnišnici predani, rečejo: »Zdaj pa imam tega
dosti, grem naprej«. Zato je odgovornost vodilnih,
predstojnikov, vodij in glavnih medicinskih sester
pri razpisu dežurstev oz. izmen izjemno velika.
Vprašanja, ki si jih vsak udeleženi v zagotavljanju
neprekinjenega zdravstvenega varstva pogosto
zastavlja, so: Kdo bo delal na božični večer? Kdo
bo delal na Silvestrovo? Kdo bo delal med
prvomajskimi prazniki? Ali lahko načrtujem
praznike s svojo družino? Kdo bo delal v nedeljo
čez dan, ko je večinoma najmanj dela, je pa ta
izmena najbolje plačana? Za katere praznike lahko
moja družina pričakuje, da bom z njimi? Koliko
dopusta mi bodo odobrili čez poletje, da bom s
svojimi otroci? V koliko nočnih me bodo razpisali
ta mesec? Koliko prostih vikendov bom imel/a ta
mesec?
Kako olajšati breme nočnega dela in
dežurstev v UKC Ljubljana

4.6

Obremenitve v nočni izmeni in dežurstvu je
potrebno omiliti z več ukrepi, med katere sodijo:
a) Boljše plačevanje nočnega dela;
b) Omogočanje počitka v nočni izmeni vedno,
ko je to možno;
c) Zaposlovanje kadra, ki mu je delo v
izmenah sprejemljivo;
d) Več zdravstvenih obravnav v dnevnem
hospitalu;
e) Zadostna kadrovska zasedba med nočno
izmeno in dežurstvom;
f) Racionalizacija dežurnih mest.
Ad a) Boljše plačevanje nočnega dela.
Prepričana sem, da bi moral dodatek na delo ponoči
biti večji. Delo na internističnih oddelkih v
ponedeljek ponoči je gotovo mnogo bolj
obremenjujoče kot v nedeljo čez dan, pa je znatno
slabše plačano.
Ad b) Omogočanje počitka v nočni izmeni vedno, ko
je to možno.
Veliko pomenijo ustrezni prostori/rekreacija, ki
osebju v nočni izmeni omogočajo počitek v
trenutkih, ko je to možno. S tem ne zagotavljamo
samo prepotrebnega počitka v času, ki ni fiziološki
(cirkadiani ritem zahteva spanje), in vsaj kratke
regeneracije za napore, ki sledijo, ampak osebju
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tudi izkažemo spoštovanje do njihovega dela in
naporov. Rekreacija z dostopno pijačo in
prigrizkom lahko naredi vzdušje bolj prijazno do
zaposlenih, pa tudi omogoča, da ob naporih
ostanejo primerno hidrirani.
Ad c) Zaposlovanje kadra, ki mu je delo v izmenah
sprejemljivo.
Za zdravstvene kadre, ki jih zaposlujemo v naši
bolnišnici, mora biti eden glavnih pogojev
pripravljenost na delo v izmenah. Tistih, ki bi delali
samo v dopoldanski izmeni, imamo praviloma
dovolj. Zdravstveni sistem UKC Ljubljana je na
robu zmogljivosti predvsem zaradi zagotavljanja
nočnega dela in dežurstev. Zato je v postopkih
zaposlovanja nujno, da ta pogoj razjasnimo že ob
izbiri kandidatov za službo. Več kadrov bomo imeli
vključenih v nočno delo in dežurstva, manjše bodo
obremenitve na posameznika.
Ad d) Več zdravstvenih obravnav v dnevnem
hospitalu
Obravnava v dnevnem hospitalu, poleg drugih
prednosti, zmanjšuje potrebe po nočnem delu in
delu čez vikend. V UKC Ljubljana se še vedno
številne storitve, ki bi se lahko obravnavale v
dnevnem hospitalu, opravljajo med klasično
hospitalizacijo.
Dnevni hospital ima tudi za same bolnike veliko
prednosti. Obravnava (diagnostika, zdravljenje,
posegi) je učinkovita, fokusirana in maksimalno
dobro organizirana. Zadrževanje v bolnišnici (ki ni
zaželeno, razen če je nujno potrebno, tudi zaradi
širjenja bolnišničnih okužb) je reducirano na
minimum. Odlični primeri učinkovitega dnevnega
hospitala so Klinični oddelek za revmatologijo,
Klinični oddelek za hematologijo, Klinični oddelek
za žilne bolezni Interne klinike, Ginekološka
klinika in drugi.
Ustrezno financiranje dnevnega hospitala bi gotovo
prispevalo k njegovi večji uporabi. V nekaterih
sistemih je financiranje določene storitve enako ne
glede na to, ali je opravljena v dnevnem ali
klasičnem hospitalu. Tako so tudi izvajalci
stimulirani za širitev storitev v dnevnem hospitalu.
Zanimiv primer predstavlja praksa velike ameriške
bolnišnice Mayo, pri kateri je bolnišnični kompleks
povezan s hotelskimi kompleksi. Obravnava
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mnogih bolnikov poteka v bolnišnici čez cel dan
(diagnostika, zdravljenje, posegi), čez noč je bolnik
običajno skupaj s svojci v hotelu v neposredni
bližini bolnišnice. Zdravstvena obravnava v
bolnišnici je maksimalno dobro organizirana,
dobesedno vsaka minuta čez dan je izkoriščena za
opravljanje zdravstvenih storitev. Tako lahko
bolnik v tednu ali dveh opravi zelo kompleksno
diagnostiko in zdravljenje, ni pa potrebno, da ves
čas tudi spi v bolnišnici. Seveda je ameriški sistem
v mnogih segmentih bistveno drugačen od evropske
in naše tradicije, vendar so določeni segmenti
optimalne organizacije in učinkovitosti čez cel dan
lahko uporabni tudi v našem zdravstvenem sistemu.
Ne nazadnje bomo v to prisiljeni tudi zaradi
optimalnejše izrabe delovnega časa zdravstvenih
delavcev ter boljše izkoriščenosti drage medicinske
opreme in bolnišnične infrastrukture.
Slovenija ima prednost, da je največja akademska
bolnišnica, UKC Ljubljana, dostopna tudi iz najbolj
oddaljenih koncev države. Druga prednost je dobro
organiziran prevoz bolnikov, nujni in nenujni.
Primer za to je dobra organizacija prevoza
kroničnih dializnih bolnikov, tudi iz bolj oddaljenih
področjih, do dializnega centra in nazaj. Takšne
možnosti nimajo nekatere precej bolj bogate
države. Vse to bi lahko izkoristili pri večjem
uveljavljanju zdravstvene obravnave v dnevnem
hospitalu, ko bi bolniki čez dan bili intenzivno
obravnavani v UKC Ljubljana, ponoči, med
vikendom in prazniki bi pa bili doma. S tem bi se
del klasičnih hospitalnih posteljnih kapacitet
preusmeril v dnevno hospitalno obravnavo, tako kot
je to praksa v drugih državah. Seveda je za to nujna
prilagoditev financiranja zdravstvenih obravnav v
dnevnem hospitalu.
Ad e) Zadostna kadrovska zasedba med nočno
izmeno in dežurstvom
Zadostna kadrovska zasedba med nočno izmeno
omogoča večjo varnost in kakovost obravnave
bolnikov, manjšo obremenitev posameznega
zdravstvenega delavca in tudi več možnosti za
regeneracijski počitek, ko je ta možen. Če bomo
pomemben delež obravnav preusmerili v dnevni
hospital, bomo lahko imeli več kadra za nočno
izmeno in dežurstva.

Ad f) Racionalizacija dežurnih mest
Medicina se spreminja in napreduje, organizacija
dela se spreminja, zato je potrebno občasno
preverjati organizacijo in obremenitev posameznih
dežurnih mest ter potrebe po morebitni
reorganizaciji
neprekinjenega
zdravstvenega
varstva na določenem področju in uvedbi
izmenskega dela (kar je potrebno tudi v luči
evropske direktive o delovnem času). Ob večji
uporabi dnevnega hospitala se lahko določena
dežurna mesta združijo ali spremenijo v stalno
pripravljenost.
5

Zaključki

Zagotavljanje
neprekinjenega
zdravstvenega
varstva 24 ur 7 dni v tednu 365 dni v letu je eden
največjih organizacijskih izzivov velikih bolnišnic,
kot je UKC Ljubljana. Izziv je toliko večji ob
dejstvu, da so okrog 80 % zaposlenih v zdravstvu
ženske. V UKCL je v začetku leta 2020 od 8.338
zaposlenih
bilo
6.477
(77,6%)
žensk.
Obremenjenost z nočnim delom, delom med
vikendi in prazniki je tudi eden pomembnih
vzrokov, da zdravstveni delavci, večinoma na
področju zdravstvene nege, zapuščajo UKC
Ljubljana. Njihovi odhodi in omejene možnosti
nadomeščanja ogrožajo delovanje celotnega
bolnišničnega sistema.
Organizaciji in pogojem, v katerih delajo
zdravstveni delavci ponoči, med vikendi in prazniki
je potrebno posvetiti posebno pozornost ter z
različnimi ukrepi iskati rešitve, ki bi problem
omilile (boljše plačevanje nočnega dela,
omogočanje počitka ko je to možno, večje izvajanje
storitev v dnevnem hospitalu, pravično razporejanje
kadra v nočne izmene in dežurstva, zadostno
kadrovsko zasedbo ponoči na in med dežurstvom na
najbolj
obremenjenih
delovnih
mestih,
racionalizacijo dežurnih mest). Večina teh ukrepov
(razen višjega plačevanja nočnega dela, kar je del
sistemskih ukrepov) je potencialno izvedljiva tudi v
UKC Ljubljana.
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Priloga 1: Vprašalnik za opredelitev zdravniškega dežurnega mesta v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana
DEŽURNO MESTO ZDRAVNIKA
KLINIKA__________________________________________________________________
KLINIČNI ODDELEK (ODDELKI) ALI ENOTE, KATERE »POKRIVA« DEŽURNI
ZDRAVNIK
NAZIV ZDRAVNIŠKEGA DEŽURNEGA MESTA
___________________________________________________________________________
DELOVIŠČA IN STORITVE, KI JIH »POKRIVA« DEŽURNI ZDRAVNIK (število postelj,
ambulantne, konziliarne storitve, posegi, operacije)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
V DEŽURSTVO SE RAZPISUJE:
1)
SPECIALIST (katere stroke)________________________________________________
2)

SPECIALIZANT S KOMPETENCAMI (katere stroke)__________________________

Pripombe:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Med dežurstvom zdravnik izvaja posege z visokim tveganjem:
Ne
da
(katere)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DEŽURNI ZDRAVNIK JE DOSEGLJIV NA TELEFONU (DECT-a,
mobi):_________________________
TRAJANJE DEŽURSTVA:
Začetek dežurstva (ura)
Konec dežurstva (ura)
Delovni dan: _____________________________________________________________
Vikend/praznik: _____________________________________________________________
Mesečni razpored dežurstev za dežurno mesto podpisuje:
Delovno mesto (predstojnik/vodja): ________________________________________________
Ime:
__________________________________________________________________________
Priloga: kopija podpisanega razporeda dežurstva za mesec ___________________________
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Proces optimizacije upravljanja z materialom za
intervencijsko radiološko zdravljenje na Kliničnem inštitutu
za radiologijo UKC Ljubljana
Avtor: izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Petra Došenović
Bonča
Povzetek
Klinični inštitut za radiologijo UKCL (KIR) je največja radiološka ustanova v RS, katere prihodki so v
lanskem letu presegli 30 milijonov evrov, delno pridobljenih preko pogodbe z ZZZS in delno preko interne
realizacije, ki poteka znotraj UKCL. Ob stroških dela predstavlja največji strošek KIR rentgenološki
material, ki ga uporabljajo na intervencijski radiologiji. Upravljanje s tem materialom je bilo ročno in
zamudno, zaradi obsega storitev in materiala je bila možnost napak velika. V letu 2015 smo izvedli projekt
optimizacije upravljanja z omenjenim materialom, saj smo želeli vzpostaviti enostaven sistem, ki bo
prijaznejši za osebje, hkrati pa hitrejši in natančnejši in nam bo omogočal celovit nadzor nad materialom.
Za uvedbo sistema črtnih kod smo potrebovali 6 mesecev, pri izvedbi je ob vodstvu KIR sodelovala
informacijska služba ter glavna inštrumentarka, katere naloga je bila predvsem v enostavnosti in
uporabnosti sistema.
Projekt je bil uspešen, omogoča natančen nadzor nad materialom (naročanje, dobava, poraba in obračun,
hitra in učinkovita inventura ter sledljivost materialu), delo osebja pa je poenostavljeno. Pri
implementaciji sistema na ostale bolnišnične enote bi morali obvezno sodelovati strokovnjaki posameznih
enot, ki obstoječi sistem uporabljajo ter ga poznajo, saj je možno le tako optimizirati delovne procese in
doseči preglednost in prihranke.

1

Uvod

Obvladovanje stroškov v zdravstvu je globalni
problem moderne medicine, saj slednja nudi
številne možnosti zdravljenje, ki pogosto presegajo
zastavljene finančne okvire. Področje je
kompleksno, saj nanj vplivajo številni dejavniki.
Klinični inštitut za radiologijo UKCL (KIR) je
največja radiološka ustanova v RS z 288
zaposlenimi ter letnimi prihodki večjimi od 30
milijonov evrov. Poleg stroškov dela je največji
odhodek radiološki material, ki že nekaj let presega
8 milijonov evrov.
V nalogi smo predstavili proces optimizacije
upravljanja z materialom za intervencijsko
radiološko zdravljenje (radiološki material).
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Z nalogo smo želeli:
−

−
−
−
2

predstaviti KIR s poudarkom na izzivih,
povezanih z nabavo in ravnanjem z
materialom,
prikazati možne načine za optimizacijo s
prednostmi in slabostmi,
prikazati izbran način optimizacije,
analizirati učinke optimizacije.

Predstavitev Kliničnega inštituta za radiologijo
UKCL (KIR) s poudarkom na upravljanju z
materialom za intervencijsko radiološko zdravljenje
– rentgenološki material

Klinični inštitut za radiologijo UKCL (KIR) je
največja radiološka ustanova v RS, ki zaposluje 288
zaposlenih (1). Zaposluje 59 specialistov
radiologov, 135 radioloških inženirjev, 21
diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov
– inštrumentark, 5 zdravstvenih tehnikov oz.
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srednjih medicinskih sester, 22 administratorjev, 15
strežnic ter 3 zdravstvene sodelavce kot tudi
specializante. Izmed 59 specialistov radiologov
imajo 4 izredne profesorje, 2 docenta ter večje
število asistentov, ki delujejo na MF Ljubljana ter
drugih visokošolskih institucijah. Na KIR trenutno
izobražujejo 77 specializantov ter številne
radiološke inženirje, medicinske sestre in študente
Medicinske in Zdravstvene fakultete.

resonanca) izvajajo zaposleni tudi zdravljenje s
pomočjo slikovnega nadzora – intervencijsko
radiologijo (IR). Pri tem delu uporabljajo katetre,
balonske katetre, žilne opornice in drug, drag
material (radiološki material). Vrednost tega
materiala je po podatkih finančnega poročila UKCL
za obdobje 2012-2014 vsako leto presegala 6
milijonov evrov ob skupnih prihodkih nad 21
milijonov evrov (tabela 1). Za zdravstvene time so
značilni specifični delovni pogoji, kot so: izmensko
delo, delo ob nedeljah in praznikih, izpostavljenost
škodljivim vplivom, nasilju vseh vrst, velike
psihične, telesne in čustvene obremenitve. Narava
dela zdravstvenega tima predvideva vstop
zdravnika in drugega zdravstvenega osebja
neposredno v pacientovo intimo tako telesno,
psihično, socialno kot ekonomsko. V zadnjih letih
pa se zdravstveni timi konstantno srečujejo še s
kadrovskimi primanjkljaji za določene poklicne
skupine, kar še dodatno otežuje njihovo delovanje.

Letni prihodki KIR so v letu 2019 presegli 30
milijonov evrov, delno so bili pridobljeni s pogodbo
z ZZZS, delno z interno realizacijo znotraj UKCL.
V letu 2019 je prihodek s strani ZZZS znašal več
kot 11,4 milijonov evrov, interna realizacija pa je
prispevala več kot 18,5 milijonov evrov. Med
odhodki je bil ob stroških dela največji odhodek
rentgenološki material – 8.542.344 evrov (2). Poleg
diagnostičnih slikovnih preiskav (radiografija,
ultrazvok, računalniška tomografija, magnetna

Tabela 1: Prihodki KIR, strošek rentgenskega materiala (EUR) ter število intervencijskih posegov 20122019 Vir: Poročilo kc 2012-2019 ter Statistika intervencijskih posegov KIR
2012
Prihodek
KIR

21.467.005

Rentgensk 6.407.988
i materialvrednost
Št.
posegov
IR

Ni podatka

2013

2014

21.106.176

21.893.777

6.155.811

6.080.415

Ni podatka

2777

2015
21.448.006

5.699.348

2920

Delo na IR izvajajo radiologi, radiološki inženirji in
inštrumentarke, ki pri svojem delu uporabljajo
rentgenološki material. Radiološki material je
visokotehnološki, visoko specifičen, se ves čas
izpopolnjuje, razvija in dopolnjuje ter omogoča
ugotavljanje in zdravljenje vse večjega spektra
bolezni in bolezenskih stanj. Posledično je material
drag, posamezni proizvodi stanejo tudi več kot
10.000 evrov. Glede na hiter razvoj tehnologije je
tak material potrebno pogosto nadgrajevati in
menjati. Zato je nujen natančen nadzor nad
naročanjem, skladiščenjem in njegovo porabo, ki
narašča. V obdobju med 2016 in 2019 se je število

2016

2017

2018

2019

24.392.570

25.374.989

31.093.380

30.408.67
5

7.552.287

7.837.438

8.229.242

8.542.344

2932

3150

3494

3278

tako obravnavanih bolnikov povečalo za 11,8%,
poraba materiala pa za 13,1% (2).
Večino materiala KIR nabavlja preko javnih
razpisov (JR). Kot javni zavod je UKCL podvržen
pravilom, ki veljajo v RS- Zakon o zavodih (UL RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in
Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (UL RS, št.
91/15). Znotraj postopka JR UKCL imenuje
komisijo, ki je sestavljena iz predstavnikov stroke,
ki pozna določeno področje, predstavnikov
komercialnega sektorja UKCL ter pravnika.
Ponudbe se oddajo elektronsko. Kriterij za izbiro
določenega produkta je vedno najnižja cena,
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strokovni kriteriji so lahko tudi osnova za
točkovanje, ki dodatno poudari določene tehnične
značilnosti produktov, pomembne za vsakdanje
delo (npr. na izbiro produkta vplivajo strokovni
kriteriji v 30%, med tem, ko v 70% na izbiro vpliva
cena produkta). Oceno strokovnega dela opravijo
predstavniki stroke, skladnost in pogoje ponudbe pa
preveri preostali del komisije. Na tak način
uporabljamo na KIR več 1.000 različnih produktov,
katerim UKCL določi identifikacijsko številko. Ta
služi naročanju, obračunu in odpisu porabljenega
materiala. Ko je nek produkt izbran na JR, ga je
mogoče naročiti na katerikoli enoti UKCL.
V Sloveniji poteka plačilo med ZZZS in izvajalci
bolnišničnih zdravstvenih storitev pretežno preko
sistema SPP (skupine primerljivih primerov).
Bolezensko stanje oz. diagnoza bolnika ima
določeno utež. Bolj zahtevne in kompleksne
obravnave imajo višjo utež, kar pomeni tudi višji
prihodek bolnišnice oziroma enote, kjer je bolnik
hospitaliziran. KIR ima omejene možnosti
hospitalizacije bolnikov, zato je večina bolnikov, ki
jih obravnavamo na IR, hospitalizirana na drugih
enotah. Posledično obstaja v UKCL sistem interne
realizacije, preko katerega posamezne enote
izmenjujejo finančna sredstva za take bolnike
oziroma se preko transfernih cen lahko opredelijo
vsi stroški za hospitalizirane bolnike.
Na IR obravnavamo letno več tisoč bolnikov (tabela
1). Pri vsakem bolniku uporabimo od nekaj do več
deset izdelkov, posledično tako uporabimo več
deset tisoč izdelkov letno. Vrednost posameznih
izdelkov je od nekaj evrov do več kot deset tisoč
evrov, skupni stroški omenjenega materiala na KIR
že nekaj let presegajo 8 milijonov evrov letno (2).
Kot smo pokazali, je nabava materiala za IR urejena
preko sistema javnih naročil na ravni UKCL.
Material dostavijo v centralno skladišče, kjer ga
shranijo ter obvestijo enote, da je material na voljo.
Enote nato prevzamejo material iz skladišča ter ga
hranijo na oddelku.
Prvi problem z vidika upravljanja z materialom je
torej preglednost in natančnost upravljanja z
materialom. Iz tabele 1 je razvidno, da se je
izkazana poraba materiala med leti 2012 in 2015
nižala kljub povečanem številu bolnikov, kar kaže
na vprašljivo verodostojnost podatkov porabe
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materiala. Z leti se namreč ne veča samo število
obravnavanih bolnikov ampak se širi tudi spekter
metod ter zahtevnost samih posegov. Delno bi bila
neverodostojnost lahko posledica človeške napake.
Odpis materiala je potekal ročno, z vpisi 12mestnih številk na napotnico, kar je izvedla
inštrumentarka. Za to je pri najenostavnejših
bolnikih porabila nekaj minut, pri kompleksnih
bolnikih pa do več kot pol ure. Vse napotnice je
nato pregledala administracija ter odpravila napake
pred obračunom porabljenega rentgenološkega
materiala, kar je zmanjšalo možnost napak.
Napotnice so bile nato poslane v obračun, kar je bila
osnova za interno realizacijo ter za zmanjšanje
zaloge in posledično nadomestitev porabljenega
materiala. Identifikacijske številke so bile zaradi
velikega nabora materiala v UKCL dolge, navadno
so vsebovale 12 številk. Identifikacijske številke
niso vsebovale podatka o skadenci, zato so bili roki
uporabe včasih pretečeni in posledično materiali
neuporabni. UKCL je od leta 2014 akreditiran in od
takrat neuporabljenega materiala po preteku roka
uporabe ni več mogoče ponovno sterilizirati ter tako
podaljšati njegove veljave, tudi, če še ni bil
uporabljen. Tak material je potrebno zavreči, kar
predstavlja finančno izgubo enot ter posledično
UKCL.
Želeli smo doseči tudi enostavnejše inventure –
pred uvedbo sistema črtnih kod je bilo potrebno ves
material ročno prešteti, kar je bil dolgotrajen in
zamuden proces, ki je trajal več dni. Zaradi velikega
števila podatkov, ki so bili ročno vneseni, je bila
možnost napak velika. Cilj projekta je bil torej
vzpostavitev enostavnega sistema, ki bo prijaznejši
za osebje, hkrati pa hitrejši in natančnejši in bo
omogočal celovit nadzor nad materialom.

3

Kratka analiza možnih rešitev za optimizacijo
upravljanja z materialom za intervencijsko
radiološko zdravljenje

Prva možna rešitev je uporaba tovarniških črtnih
kod za upravljanje z materialom. Vsi izdelki, ki
spadajo v skupino radiološki material, imajo
tovarniške črtne kode. Najenostavnejša rešitev je
nakup črtnih čitalcev ter uvedba računalniškega
sistema, ki bo beležil spremembe. Pristopili smo h
pilotnem projektu ter pričeli s poskusnim
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skeniranjem izdelkom, vendar so bili rezultati slabi.
Radiološki material, ki ga uporabljamo, dobivamo
iz celega sveta, v uporabi so različne računalniške
tipkovnice in posledično so črtne kode različne.
Struktura zapisa v kodi je namreč različna, če jo
beremo z računalnikom, ki ima slovensko, angleško
ali druge vrste tipkovnico. Tak sistem bi bil
enostaven, poceni, prevzem materiala bi lahko
opravili skladiščniki v centralnem skladišču,
material poslali na KIR, kjer bi ga shranili na
ustreznem mestu in ob porabi enostavno razknjižili
s črtnimi čitalci. Obremenitev osebja bi bila v tem
primeru minimalna, upravljanje z materialom pa

enostavno. Razmišljali smo o pritisku na
proizvajalce, da bi poenotili sistem črtnih kod,
vendar je vpliv Slovenije na multinacionalna
podjetja, ki tak material proizvajajo, zanemarljiv,
zato smo to idejo opustili kot nerealno. Neenotnost
strukture črtnih kod prav tako ne omogoča uporabe
drugačne, npr. angleške tipkovnice, zato je bilo
potrebno poiskati drugačno rešitev.
Glede na slabosti prve možnosti se je oblikovala
druga rešitev, in sicer uvedba lastnih črtnih kod, ki
jih je potrebno dodatno nalepiti na rentgenski
material (slika 1).

Slika 3: Originalna črtna koda na nekaj manj kot 10.000 evrov vredni žilni opornici proizvajalca iz ZDA
(levo) ter črtna koda izdelana na KIR (desno). Rdeča črka K pomeni, da je material v konsignacijskem
skladišču – stroški bodo bremenili KIR šele, ko (in če) bo izdelek porabljen
Taka rešitev je bolj obremenila osebje KIR, saj je
potrebno izdelati in nalepiti kodo na vsak produkt.
Prav tako je izdelava črtnih kod na nalepkah
dodatno obremenila računalniške strokovnjake
UKCL ter zahtevala nakup nalepk in ustreznih
printerjev, sistem je dražji od prve rešitve. Do
uvedbe novega sistema so material prevzeli
skladiščniki v centralnem skladišču, ga vnesli v
sistem za obračun ter ga poslali na enoto; prevzem
ni vseboval številnih podatkov, npr. dimenzij,
skadenc in podobno. Glede na ogromno število
različnih produktov smo se pri aplikaciji črtnih kod
želeli izogniti napakam, zato smo se z materialom
izognili centralnemu skladišču ter se odločili za
sprejem direktno na KIR. Samo lepljenje črtnih kod

bi lahko izvajale medicinske sestre ali
administrativno osebje. Ker je količina materiala
velika ter obstajajo številni različni artikli, je
njegovo poznavanje izrednega pomena za
zmanjševanje napak. Zato smo se odločili, da bodo,
kljub dodatni obremenitvi, črtne kode aplicirale
inštrumentarke, ki material dobro poznajo in ga
vsakodnevno uporabljajo. Izdelava in lepljenje
črtnih kod vseeno ni tako zamudno kot pisanje
nekaj deset 12-mestnih številk na napotnice, hkrati
pa se zmanjša možnost napak ter kasnejših
popravkov.
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4

Prikaz izbrane rešitve z analizo učinkov 2015-2019

Od 1.7.2015 na KIR uporabljamo sistem črtnih kod
za upravljanje z rentgenološkim materialom.
Rešitev je v celoti zaživela, osebje, predvsem
inštrumentarke, je z njim zadovoljno. Sistem kljub
izdelavi in lepljenju črtnih kod omogoča
enostavnejše in bolj natančno delo ob manjši
obremenitvi inštrumentark.
Material sedaj prevzamejo v centralnem skladišču
in ga v celoti dostavijo na KIR, inštrumentarke ga
prevzamejo, vnesejo v sistem, naredijo nalepke s
črtnimi kodami ter jih nalepijo. Material zložijo na
police v angiografskih prostorih, da je dosegljiv za
posege. Po uporabi materiala pri bolniku
inštrumentarka črtne kode zbere ter jih po posegu
skenira v računalniški sistem za obračun.
Skeniranje preveri glavna inštrumentarka, celoten
obračun (material in storitev) se izvede v
radiološkem informacijskem sistemu, nato pa ga
administrativno osebje enostavno preveri v
radiološkem informacijskem sistemu. V primeru
napak oz. nejasnosti kontaktirajo inštrumentarko, ki
je material obračunala, za pojasnila ali popravke.
Ko je porabljen material skeniran, se avtomatsko
odpiše tudi v skladišču ter tako nastane osnova za
nadomestilo materiala – avtomatično se izdela
naročilnica. Črtna koda vsebuje tudi podatek o
skadenci, ki omogoča nastavljanje alarmov. Ti nam
omogočijo, da na policah ustrezno označimo
material, ki je pred rokom izteka, z rdečimi
nalepkami in smo na tak material posebno pozorni
med delom. Na KIR smo alarm nastavili na 6
mesecev pred rokom izteka.
Izkazalo se je, da je uvedba Sistema lastnih črtnih
kod omogočila tudi enostavne inventure. V štirih
angiografskih prostorih je tako možno opraviti
inventuro materiala znotraj enega delovnega dneva,
rezultati pa so izredno zanesljivi. Hitrejša inventura
omogoča alokacijo kadrov ter njihov boljši
izkoristek, kar omogoča prihranek pri stroških dela.
Posledično imamo boljši nadzor nad materialom ter
transparentno, optimizirano poslovanje. Finančni
učinki sistema se kažejo v tabeli 1. Diskrepance
med številom zdravljenih bolnikov in porabo
materiala od uvedbe sistema leta 2015 ni več.
Povečanje števila zdravljenih bolnikov se kaže tudi
v povečanem strošku materiala (del povečanja je
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potrebno pripisati tudi vse zahtevnejšim in
posledično dražjim posegom).
Z uvedbo sistema lastnih črtnih kod se je nekoliko
zmanjšala tudi zaloga materiala za intervencijsko
radiologijo. Material se sedaj nahaja samo na KIR,
ne več v centralnem skladišču, kjer nismo imeli
dobrega pregleda nad njim. Dodaten vpliv na
manjše zaloge ima tudi strateška usmeritev KIR, ki
teži k čim večjemu številu konsignacijskih skladišč.
Material, ki je v teh skladiščih, je v lasti dobavitelja
in postane strošek UKCL šele, ko in če ga
uporabimo.
Sistem omogoča tudi natančno sledenje materialu.
Del radiološkega materiala je vgrajen v človeško
telo za vedno in ob odpoklicih oz. napakah je
možno iz radiološkega sistema enostavno pridobiti
podatke o bolnikih, ki jim je bil tak material vgrajen
ter posledično ukrepati.
Kljub povečanju števila zdravljenih bolnikov v
omenjenem obdobju je sistem v celoti v uporabi
tudi danes, saj se je izkazal za relativno enostavnega
za uporabo ter natančnega pri upravljanju z dragim
materialom.
5

Zaključek

Upravljanje z bolnišničnim materialom je del
številnih
projektov
za
obvladovanje
in
racionalizacijo delovnih procesov v bolnišnicah
(3,4).
Projekt uvedbe črtnih kod za rentgenološki material
je bil dolgoleten projekt na KIR, ki je bil izpeljan
leta 2015. Uvedba sistema je omogočila natančen
nadzor nad materialom, tako pri naročanju, dobavi,
porabi in obračunu materiala kot tudi enostavne
inventure in natančno sledenje materialu. Kljub
izdelavi ter lepljenju črtnih kod so delovni procesi
poenostavljeni, kar zmanjšuje število napak. S
skladiščenjem materiala samo na KIR smo
razbremenili centralno skladišče in skladiščnike,
hkrati pa nekoliko zmanjšali zaloge. Posledično je
poraba transparentna, sledljiva in bolj ekonomična,
upravljanje z materialom pa enostavnejše.
V UKCL uporabljajo sistem črtnih kod le lekarna,
KIR ter nekaj manjših enot. Implementacija sistema
na pretežni del UKCL bi omogočila boljši nadzor in
upravljanje z materialnimi viri ter bi posledično
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privedla do prihrankov. Podatki bi bili bolj
transparentni, kar je za javne ustanove izrednega
pomena. Vendar metode ni možno le preslikati na
ostale enote UKCL, saj ima vsaka enota svoje
specifičnosti in posebnosti. Pri implementaciji in
razvoju sistema bi morali obvezno sodelovati
strokovnjaki posameznih enot, ki obstoječi sistem
uporabljajo ter ga poznajo. Na KIR se je izkazalo,
da je uspešna implementacija sistema možna, če

temelji na poenostavitvah – obstoječe delovne
procese mora nov sistem optimizirati in
poenostaviti, saj bo le tako zaživel v praksi. Tako je
ob vodstvu KIR ter zaposlenih v IT sektorju
implementacijo sistema vodila tudi glavna
inštrumentarka, ki je zadolžena za material, pri
čemer so ji z nasveti pomagale ostale
inštrumentarke,
zdravniki
–
intervencijski
radiologi, radiološki inženirji ter administratorke.
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Ugovor vesti v zdravstvu
Avtor: Blaž Makovec, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein
Povzetek
O ugovoru vesti govorimo, kadar posameznik ugovarja zakonskim ali administrativnim zapovedim ali
prepovedim, ker meni, da mu je ravnanje v skladu z določeno pravno normo moralno prepovedano. Ugovor
vesti je v naši državi ustavna pravica. Mnenja o upravičenosti umeščenosti ugovora vesti v delo
zdravstvenih delavcev so deljena. Ugovor vesti na eni strani nudi posebno možnost reševanja individualnih
potreb posameznika, ki se znajde med pravno normo na eni in moralno, etično (osebno ali poklicno etično)
normo na drugi strani. Po drugi strani mnogo avtorjev opozarja, da osebne vrednote ne bi smele vplivati
na zdravstveno oskrbo pacienta, in da zdravstveni delavci ne bi smeli omejevati pravico dostopa do
zakonsko določenih zdravstvenih storitev.

1

Kaj je ugovor vesti?

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje
vest kot občutek, zavest o moralni vrednosti
lastnega ravnanja, mišljenja, ki vzbuja občutek
moralne odgovornosti. (1)
O ugovoru vesti na splošno govorimo, kadar
predpisi posameznikom nalagajo nekatere
aktivnosti, ki pa jih posamezniki ne želijo izvesti.
Po Cerarju je ugovor vesti »… mogoče analitično
prikazati predvsem kot obliko neposlušnosti, ki se
od sorodnih vrst dejanj (npr. državljanske
nepokorščine) razlikuje v tem, da (1.) oporečnik s
svojim dejanjem ne želi apelirati na večinski
družbeni občutek za določene vrednote, da (2.)
njegovo ravnanje praviloma ni javno, ter da je (3.)
zasnovano pretežno na moralnem, religioznem ali
drugačnem
prepričanju
posameznika.
Uveljavljanje ugovora vesti v sferi prava je sicer
možno označiti kot pozitivno (napredno), vendar pa
je uveljavljanje nujno omejeno že z dejstvom, da je
ugovor vesti po svoji naravi protipravno dejanje
…«. (2) Pri ugovoru vesti ne gre za samovoljo
posameznika, ki je sama sebi namen, temveč za
nujno odločitev v osebni stiski oziroma dilemi.
Kulturne vrednote, moralna, filozofska in druga
prepričanja
posamezniku
nalagajo
ali
prepovedujejo določeno ravnanje. Posameznik je
pripravljen zavoljo zaščite svojega moralnega
ravnovesja zavestno priti v konflikt z okolico in
pravnim redom. Cerar v zvez s tem pravi: »Ugovor
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vesti je torej po svoji temeljni oziroma avtentični
naravi moralna dolžnost. Pravo, ki je pripravljeno
na toleranten način prisluhniti tudi različnim
ugovorom vesti, kaže s tem svojo humanost, saj
posameznika odreši nekaterih (naj)večjih notranjih
napetosti, ki jih lahko včasih povzroči
posameznikova razklanost med moralo in pravom.
Toda pravo tu nikakor ne sme iti predaleč. Ugovor
vesti je lahko v pravu dopusten le zelo izjemoma,
kajti s širšo pravno dopustitvijo takšnega ugovora
bi pravno zagrešili lasten »samomor«. Seveda pa
mora pravo težiti tudi k temu, da se v čim večji
(možni)meri ujema s prevladujočo (družbeno)
moralo.«. (3)
Termin ugovor vesti se je prvotno uporabljal za
zavračanje opravljanja obveznega služenja
vojaškega roka zaradi nasprotovanja ubijanju.
Kasneje se je ugovor vesti začel uporabljati tudi v
zdravstvu. Zgodovinsko gledano temelji ugovor
vesti na (verskem) prepričanju, da je človekovo
življenje nedotakljivo od spočetja dalje. V nasprotju
s tem sodobna razlaga pravice do ugovora vesti
izhaja bolj iz pravice do svobode vesti.
Pravica do svobode vesti spada med temeljne
človekove pravice in bi jo morale spoštovani vse
demokratične družbe. V praksi to pomeni tudi
spoštovanje pravice do ugovora vesti.
O ugovoru vesti ne govorimo, kadar zdravstveni
delavec zavrne neko zdravljenje, poseg ali
sodelovanje pri njem zaradi strokovnih in pravnih

Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike

razlogov. V kolikor zdravstveni delavec zavrne
določeno zdravstveno oskrbo, ker presodi, da
zdravljenje
ali
poseg,
ki
ga
pacient
zahteva/pričakuje, ni v skladu s strokovnimi
priporočili stroke ali je celo nezakonit, ne govorimo
o ugovoru vesti. V tem primeru gre za strokovno
utemeljeno odločitev zdravstvenega delavca.
O ugovoru vesti govorimo, kadar posameznik
ugovarja
zakonskim
ali
administrativnim
zapovedim ali prepovedim, ker meni, da mu je
ravnanje v skladu z določeno pravno normo
moralno prepovedano.
V naši državi se pravica do ugovora vesti trenutno
uveljavlja samo na zdravstvenem področju in na
področju vojaških zadev. Omejili se bomo le na
ugovor vesti v zdravstvu.

2

Mednarodni pravni akti

V mednarodnih pravnih aktih najdemo temelje za
oblikovanje pravice do ugovora vesti.
Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948
v 18. členu navaja: »Vsakdo ima pravico do
svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica
vključuje svobodo spreminjati prepričanje ali vero,
kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno
izražanje, bodisi posamezno ali v skupnosti z
drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih
dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem
obredov.«. (4)
Leta 1966 je Generalna skupščina Združenih
narodov sprejela Mednarodni pakt o državljanskih
in političnih pravicah, ki v 1. odstavku 18. člena
določa: » Vsakdo ima pravico do svobode misli,
vesti in veroizpovedi. Ta pravica vsebuje svobodo
imeti ali sprejeti vero ali prepričanje, po svoji izbiri
in svobodo izražati svojo vero ali prepričanje
posamično ali v skupnosti z drugimi, javno ali
zasebno, z bogoslužjem, izpolnjevanjem verskih in
ritualnih obredov in poučevanjem.«. V 2. odstavku
18. člena pa pravi: » 2. Nihče ne sme biti prisiljen k
nečemu, s čimer bi bila kršena njegova pravica
imeti ali sprejeti vero ali prepričanje po lastni
izbiri.«. (5) Na tej podlagi je marsikje nastala
pravica ugovora vesti, ki pa mora biti omejena, kar
je določeno v 3. odstavku 18. člena: »Glede

svobodnega izražanja vere ali prepričanja so
dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon, in so
potrebne za zavarovanje javne varnosti, reda,
zdravja ali morale, ali pa temeljnih pravic in
svoboščin drugih.«. (5)
Tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah v
9. členu govori o svobodi mišljenja, vesti in vere:
»Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in
veroizpovedi. Ta pravica vključuje svobodo
spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da
človek bodisi sam ali skupaj z drugimi ter zasebno
ali javno izraža svojo vero ali prepričanje v
bogoslužju, pouku, praksi ali verskih obredih.
Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme
omejiti samo v primerih, ki jih določa zakon, in če
je to nujno v demokratični družbi zaradi javne
varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali
morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin
drugih ljudi.«. (6)
Deklaracija o genetskem svetovanju in genetskem
inženiringu iz leta 1987 omenja, da se lahko
zdravniki odločijo za ugovor vesti pri kontracepciji,
sterilizaciji in splavu. (7)
Deklaracija o terapevtski prekinitvi nosečnosti v 6.
členu govori o terapevtskem splavu in pravici
zdravnika, da ga odkloni, če mu njegovo
prepričanje tega ne dovoljuje. (8)
Najbolj znana listina je Hipokratova prisega. Ta
listina sicer ne uporablja izraza ugovor vesti,
temveč pa uporablja izraz po vesti: » … da bom
dietična načela po svoji vesti in vednosti uporabljal
v prid bolnikov ter odvračal od njih vse, kar bi jim
utegnilo biti škodljivo in nevarno; …«. (9)

3

Pravna ureditev pravice do ugovora vesti v Sloveniji

Pravica do ugovora vesti je v Sloveniji ustavna
pravica. (10) Pravica do ugovora vesti zdravstvenih
delavcev je neposredno oziroma izrecno urejena na
ravni formalnih pravnih virov v Zakonu o
zdravstveni dejavnosti (11) in Zakonu o zdravniški
službi (12), posredno pa je urejena tudi v drugih
področnih zakonih, kot je npr. v Zakoni o
pacientovih pravicah (13), v Zakonu o zdravljenju
neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo (14).
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3.1

Ustava Republike Slovenije

V Sloveniji je leta 1991 med člani skupščinske
ustavne komisije prevladovala želja, da se že na
ustavni ravni zagotovi ugovor vesti vojaški
obveznosti. V prejšnjem sistemu tak ugovor vesti ni
bil dopusten, medtem ko ga je v demokratični
Evropi večina držav dopuščala z zakoni. Z
umestitvijo te vrste ugovora vesti v ustavo je
Slovenija temu vidiku posameznikove svobode
priznala najvišji možen pravni rang. Ustavna
komisija se je prvotno namenila, da z ustavo tudi na
splošno prizna pravico do ugovora vesti. Kasneje je
prišla do spoznanja, da to ni enostavno, kajti ugovor
vesti pomeni posameznikovo nasprotovanje
pravnemu redu, zato takšne pravice na splošno ni
mogoče priznati. Če bi se lahko vsakdo od nas
kadarkoli iz moralnih, filozofskih in podobnih
razlogov odrekel poslušnosti pravu, potem bi bilo s
pravno državo kmalu konec. Tako ustavna komisija
kot kasneje skupščina kot ustavodajalec sta se zato
odločili, da pravico do ugovora vesti določi le
pogojno. Ustava RS v 41. členu (svoboda vesti)
tako med drugim določa: »Izpovedovanje vere in
drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju
je svobodno.«, v 46. členu (pravica do ugovora
vesti) pa določa: »Ugovor vesti je dopusten v
primerih, ki jih določa zakon, če se s tem ne omejuje
pravice in svoboščine drugih oseb.«. (10)
3.2

Zakonodaja

Pravico do ugovora vesti ureja več zakonov s
področja zdravstvene dejavnosti.
Zakon o zdravstveni dejavnosti v 56. členu
določa: »Zdravstveni delavec lahko odkloni
zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo
vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike.
Zdravstveni delavec mora o svojem ugovoru vesti
obvestiti zdravstveni zavod. Zdravstveni zavod
mora to upoštevati, vendar bolnikom zagotoviti
možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s
področja zdravstvenega varstva. Zdravstveni
delavec ne sme odkloniti nujne medicinske
pomoči.«. (11)
Za zdravnike velja tudi Zakon o zdravniški službi,
ki v 49. členu določa naslednje: »Zdravnik lahko
odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni v skladu z
njegovo vestjo in če ne gre za nujno zdravniško
pomoč. O svojem ugovoru vesti mora bolnika
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pravočasno obvestiti in ga napotiti k drugemu
usposobljenemu zdravniku, če pa je zaposlen, mora
o zavrnitvi posega obvestiti svojega delodajalca.«.
(12)
Zakon o zdravniški službi v 31. členu določa: »Za
vodenje registra zdravnikov zbornica zbira
naslednje osebne podatke: /…/ - izjavo o
uveljavljanju pravice do ugovora vesti.«. (12)
Zakon v 81. členu predvideva sankcijo v kolikor
zdravnik ne upošteva predpisanih norm, in sicer
globo v razponu 650 do 1200 evrov.
Zakon o pacientovih pravicah v 9. členu (prosta
izbira) med drugim določa: »Pacient ima pravico,
da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvene
dejavnosti, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje.«. (13)
V 10. členu (izjema od proste izbire) je določena
izjema od tega pravila: »Zdravnik in izvajalec
zdravstvene dejavnosti, ki ga je pacient izbral,
lahko pod pogojem, da ne gre za nujno medicinsko
pomoč, pacientovo izbiro zavrne le v posebej
utemeljenih primerih, ko bi bilo zdravljenje
predvidoma manj uspešno oziroma nemogoče ali
kadar tako določa zakon. Pacientu mora predlagati
izbiro drugega zdravnika in izvajalca zdravstvene
dejavnosti ter razloge za zavrnitev pojasniti v pisni
obliki v osmih dneh od izražene pacientove izbire.«.
(13)
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih
oploditve z biomedicinsko pomočjo pa v 17. členu
določa: »Zdravnik ni dolžan opraviti OBMP ali pri
njej sodelovati. To velja tudi za druge strokovnjake
s področja OBMP in zdravstvene delavce. Oseb iz
prejšnjega odstavka ne zadenejo škodne posledice,
če v skladu s pravili stroke opravijo ali sodelujejo
pri postopkih OBMP, ki so določeni s tem zakonom,
ali če zavrnejo opravljanje ali sodelovanje pri teh
postopkih.«. (14)
3.3

Kodeks zdravniške etike: Kodeks etike v
zdravstveni negi in oskrbi

Kodeks zdravniške etike je niz pravil, ki opisujejo
socialne norme, pravila in odgovornost ali ustrezno
delovanje zdravnika v odgovornosti do sebe, do
pacienta in do družbe. Kodeks zdravniške etike v 3.
členu določa: »Zdravnik ima pravico do ugovora
vesti. V skladu s tem lahko odkloni zdravljenje ali
drug poseg, v kolikor ta nasprotuje njegovim
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temeljnim osebnim prepričanjem in vesti, vendar le,
če ne gre za nujno zdravniško pomoč. O tem obvesti
paciente in sodelavce.«. (15)
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi v okviru
načela IV, ki govori o dolžnosti nudenja
kompetentne zdravstvene nege in oskrbe, določa,
da lahko izvajalci zdravstvene nege in oskrbe
odklonijo izvedbo postopka ali posega, če sodijo, da
ni v skladu z njihovim strokovnim znanjem, vestjo
ali mednarodnimi pravili poklicne etike oziroma bi
bil škodljiv za pacienta. O svojem ugovoru vesti so
dolžni obvestiti zdravstveni zavod/delodajalca.
Načelo VII, ki se nanaša na opravljanje
raziskovalnega dela, daje izvajalcem zdravstvene
nege in oskrbe pravico uveljavljati ugovor vesti, če
je raziskava v nasprotju z njihovimi moralnimi in
etičnimi načeli. (16)

4

Ugovor vesti v praksi

Večina razvitih držav ima v svoji zakonodaji
uzakonjeno pravico do ugovora vesti z določenimi
omejitvami.
Zakonodaja
navadno
nalaga
zdravstvenim delavcem dolžnost, da v primeru
zavrnitve zdravstvene oskrbe zaradi uveljavljanja
ugovora vesti pacienta napotijo k drugemu
zdravstvenemu strokovnjaku, kjer bo pacient to
zdravstveno oskrbo dobil. Zdravstveni delavci
drugod po svetu ugovor vesti največkrat
uveljavljajo na področju reproduktivnega zdravja
(splav, predpisovanje kontracepcije, postopki
oploditve z biomedicinsko pomočjo, sterilizacija),
genetsko testiranje in svetovanje, evtanazija,
medicinska pomoč pri samomoru, terminalna
sedacija, zdravljenje pacientov odvisnih od
alkohola. (17) Raziskava med ginekologi v Italiji je
pokazala, da skoraj 70% ginekologov v Italiji
zavrača izvajanje splava zaradi moralnih zadržkov.
Ista raziskava je pokazala, da sodelovanje pri
splavu zavrača 51% anesteziologov in 44%
podpornega osebja pri izvajanju splava. (18)
Raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da 10%
ginekologov zavrača izvajanje splava. (19)
Ugovor vesti v primeru nudenja nujne medicinske
pomoči absolutno prepoveduje tako slovenska
zakonodaja (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon
o zdravniški službi) kakor tudi etični kodeksi. Z

vidika zakonodajalca gre v tem primeru za tehtanje
interesov - na eni strani pravica do ugovora vesti,
na drugi strani pravica pacienta do nujne zdravniške
oskrbe. Zakonodajalec je pri tem »tehtanju« očitno
dal prednost slednji.
Zdravstveni delavec mora o svojem ugovoru vesti
obvestiti zdravstveni zavod. Zdravstveni zavod
mora to upoštevati, vendar bolnikom zagotoviti
možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s
področja zdravstvenega varstva.
Po podatkih iz registra zdravnikov v Sloveniji,
pridobljenih 29.4.2020, je ugovor vesti uveljavljalo
171 članov Zdravniške zbornice z različnih
področij. Zdravniki ugovor vesti najpogosteje
uveljavljajo na področju reproduktivnega zdravja:
splav, postopki oploditve z biomedicinsko
pomočjo, predpisovanje kontracepcije, prenatalna
diagnostika, sterilizacija. Drugi ugovori vesti se
nanašajo na evtanazijo, ki je sicer v Sloveniji
prepovedana, transplantacijsko dejavnost-odvzem
organov darovalcem, pri katerih je bila ugotovljena
možganska smrt, zdravniški pregled s svetovanjem
glede tveganega pitja alkohola, zavračanja uporabe
krvi in drugih krvnih produktov pri operativnih
posegih, genetsko testiranje in svetovanje,
sodelovanje pri obdukcijah, dajanje amalgamskih
zalivk, delo na internistični urgenci, interni
medicini SB Slovenj Gradec.

5

Postopek za uveljavitev ugovora vesti

Pri ugovoru vesti ne gre za javno dejanje. Gre za
dejanje, ko zdravnik zavestno uveljavlja svoje
individualno, notranje, moralno prepričanje, ki ga
vodi pri njegovi odločitvi. Uveljavljanje ugovora
vesti iz 31. člena Zakona o zdravniški službi pri nas
poteka na način:
- zdravnik mora biti vpisan v register
zdravnikov;
- opredeli se, ali bo zdravnik uveljavil ugovor
vesti in v katerih primerih;
- zdravnik mora obvestiti zdravstveni zavod;
- zdravnik lahko ugovor vesti uveljavlja
kadarkoli v času svojega delovnega obdobja
(za nedoločeno število zdravstvenih posegov).
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Zdravniška zbornica Slovenije zbira izjave o
uveljavljanju pravice do ugovora vesti za potrebe
vodenja registra zdravnikov. Vsak zdravnik, ki želi
v Republiki Sloveniji opravljati svoj poklic, mora
biti vpisan v register zdravnikov. Pri vpisu poda
izjavo, ali bo uveljavljal ugovor vesti in za katere
primere. Zdravniki, ki so bili že prej registrirani pa
morajo po navodilih ustrezne službe pri Zdravniški
zbornici Slovenije napisati izjavo o ugovoru vesti.
Zdravnik lahko vloži svoj ugovor vesti pri
Zdravniški zbornici kadarkoli v času svojega
delovnega obdobja in sicer za nedoločeno število
zdravstvenih posegov. Lahko ga tudi prekliče,
dopolni ali na kakršenkoli način spremeni.

obvezno, da lahko izjavo kadarkoli spremenijo, da
izjavo lahko podajo tudi kasneje, da izjava ni
zavezujoča, in da ne velja za nujne medicinske
posege. (20)

Kadar zdravnik v nekem konkretnem primeru
uveljavi ugovor vesti, o tem obvesti pacienta in tudi
svojega delodajalca. Morebitne izjave o ugovoru
vesti se po mnenju Informacijskega pooblaščenca
lahko hranijo v personalnih mapah zaposlenih ali v
posebni zbirki, ki se vodi ločeno. Izjava o ugovoru
vesti spada med občutljive osebne podatke, zato je
treba zagotoviti ustrezne postopke in ukrepe za
varovanje osebnih podatkov. Z vsebino izjave o
ugovoru vesti se lahko seznanijo le tisti zaposleni,
ki so zadolženi za nemoteno zagotavljanje
zdravstvenih storitev pri izvajalcu ali za vodenje
zbirk, v katerih se izjave nahajajo (npr. predstojnik,
vodja oddelka, vodja kadrovske službe, glavna
medicinska sestra, skrbnik relevantne zbirke). (20)

Teoretično lahko težava nastane v primeru, da pri
istem izvajalcu zdravstvenih storitev oz. pri vseh
izvajalcih zdravstvenih storitev vsi zdravstveni
delavci hkrati uveljavljajo pravico do ugovora vesti
za isto zdravstveno storitev. V tem primeru bi bilo
onemogočeno uveljavljanje pacientovih pravic s
področja zdravstvenega varstva. Jasnih navodil,
kako ravnati v tem primeru ni. Možna rešitev bi
bila, da se izvajalec zdravstvenih storitev, kjer je
pacient želel opraviti to zdravstveno storitev poveže
z drugim izvajalcem istih zdravstvenih storitev, ki
te storitve opravlja (doma ali v tujini) in se dogovori
za pacientovo zdravljenje.

Z vidika načela minimizacije obdelav osebnih
podatkov in v povezavi z besedilom 49. člena
Zakona o zdravniški službi in 56. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti je bolj primerno, da se
ugovor vesti praviloma uveljavlja neposredno pred
konkretnim medicinskim posegom oziroma
zdravstveno oskrbo, torej ad hoc, in na lastno
pobudo. Kljub temu je po mnenju Informacijskega
pooblaščenca dopustno, da izvajalec zdravstvenih
storitev (na njegovo pobudo) od zaposlenih ali
zunanjih pogodbenih zdravstvenih delavcev pridobi
vnaprejšnjo izjavo o uveljavljanju ugovora vesti, in
sicer kadar oceni, da bi bilo zaradi morebitnih
ugovorov vesti potrebno vnaprej primerno
organizirati delo pri izvajalcu, tako, da ne bo
moteno uveljavljanje pravic pacientov s področja
zdravstvenega varstva. Hkrati mora izvajalec
zdravstvene dejavnosti zaposlene zdravstvene
delavce obvestiti, da vnaprejšnje izjavljanje ni
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Zdravstveni delavec mora pacienta obvestiti o
uveljavljanju pravice do ugovora vesti in ga
informirati, kje lahko določen poseg opravi. S
pacientom mora še vedno ravnati spoštljivo. Svojih
osebnih prepričanj pacientu ne sme vsiljevati na
način, ki bi bil za pacienta lahko neprijeten.
Pacientu je potrebno omogočiti, da lahko po
opravljenem posegu, ki je predmet ugovora vesti,
nadaljuje zdravljenje pri istem zdravstvenem
delavcu.

Za in proti

Pravica do ugovora vesti v zdravstvu je
kontroverzna zaradi kolizije pravice zdravstvenega
delavca, da zavrne izvedbo zdravstvene storitve, če
je ta v hudem nasprotju z njegovo vestjo in
prepričanjem na eni strani, in pravice pacienta do te
zdravstvene storitve na drugi strani. Zdravnik je pri
svojem delu odgovoren samemu sebi, pacientu in
družbi. Zdravnikova odgovornost je trojna:
poklicna, moralna in kazenska. (21) Moralna je
najširša, kazenska najožja. V praksi se pogosto vse
tri odgovornosti ne prekrivajo. Dr. Milčinski je
zapisal: »Narava zdravniškega dela je taka, da ga
ni mogoče izčrpno predpisati z navodili in prav tako
ne kontrolirati, kot lahko kontroliramo glede na
količino in kakovost industrijski produkt. Zato je
notranja etična kontrola toliko bolj potrebna in
pomembna.«. (22)
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Mnogi ugledni strokovnjaki menijo, da morajo
zdravniki v primeru kolizije med etično in zakonsko
normo upoštevati stališče dr. Janeza Milčinskega,
ki pravi: »V neskladju med etičnimi načeli in
zakonskim predpisom se mora zdravnik vendar
odločiti za etično načelo. Še več, dolžan je, da po
svojih zmožnostih bdi nad medicinskimi etičnimi
načeli in si prizadeva, da se bodo uveljavljala tudi
v zakonskih predpisih in jih obogatila. Kajti geslo,
da je za zdravnike zakon hkrati že etika in da je torej
uboganje in pravno izpolnjevanje navodil in ukazov
edina zdravnikova dolžnost, to geslo poznamo iz
najmračnejše dobe človeštva in medicine.«. (23)
Podobno stališče ima tudi Pinter, ki v svojem
članku navaja, da mora zakonodaja težiti k temu, da
so pravne norme čim bolj usklajene z normami
poklicno etičnih kodeksov ter v družbi
zakoreninjenimi moralnimi standardi. Obstajajo pa
nekatera področja, kjer prihaja do razlik. Praviloma
gre za norme, ki pokrivajo le eno izmed v družbi
obstoječih moral. V teh okvirih ugovor vesti nudi
posebno možnost reševanja individualnih potreb
posameznika, ki se znajde med pravno normo na eni
in moralno, etično (osebno ali poklicnoetično)
normo na drugi strani. (24)
Drugačnega mnenja je Suvalesco, ki v svojem
članku navaja, da so osebne vrednote sicer
pomemben del življenja, vendar ne bi smele
vplivati na zdravstveno oskrbo pacienta. (25) V
članku navaja, da zdravnikova vest ne bi smela
vplivati na njegovo delovanje, ker to lahko pripelje
do
neenakopravnega,
neučinkovitega
in
diskriminatornega
zdravstvenega
sistema.
Zdravniki po njegovem mnenju ne bi smeli
pacientom onemogočati oziroma kakorkoli drugače
omejevati pravico dostopa do zakonsko določenih
zdravstvenih storitev. Ugovor vesti je po njegovem
pogojno dopusten le v primeru, da je dovolj
zdravnikov, ki določeno zdravstveno storitev
izvajajo.
Tudi Fiala in Arthur trdita, da osebna prepričanja v
reproduktivni medicini, ki največkrat temeljijo na
verskemu prepričanju, ne smejo izpodrivati na
dokazih temelječo medicino. Po njunem mnenju
ugovor vesti pomeni opustitev poklicne dolžnosti.
(26) V drugem članku Fiala in Arthur poimenujeta
ugovor vesti nečastna nepokorščina (ang.

dishonourable disobedience). V svojem članku
trdita, da zdravstveni delavec, ki se poslužuje
ugovora vesti, izrablja svoj družbeni položaj in
avtoriteto za namen vsiljevanja svojega prepričanja
pacientom, katerih dostop do zdravstvene storitve je
odvisen od mnenja zdravnika. (27)
Podobne zadržke glede ugovora vesti imata tudi
Schuklenk in Smalling, ki v svojem članku trdita,
da uveljavljanje ugovora vesti privede do slabšega
dostopa do zdravstvenih storitev, neenakopravnega
zdravstvenega sistema, neenakomerne obremenitve
zdravstvenih delavcev. Po njunem mnenju
uveljavljanje ugovora vesti pomeni zlorabo
privilegijev, ki jih je družba podarila zdravstvenim
delavcem. (29)
Britanska zdravniška zbornica (British Medical
Association) je v priporočilih iz leta 2008 pravico
do uveljavljanja ugovora vesti omejila na izvajanje
splava, izvajanje postopkov zdravljenja neplodnosti
in opustitev nadaljevanja zdravljenja pacientov v
trajnem vegetativnem stanju pod pogojem, da
obstaja drug zdravnik, ki bo ta postopek izvedel.
Zdravniki sicer imajo možnost zahtevati, da se
sprejmejo ukrepi, ki ustrezajo ugovoru vesti glede
sodelovanja v medicinskih postopkih, vendar le pod
pogojem, da pacienti niso prikrajšani. Zdravniki ne
smejo uveljavljati ugovora vesti glede zdravljenja
določenih pacientov ali skupin pacientov. V
priporočilih so tudi zapisali, da zdravnikova verska,
kulturna ali druga prepričanja ne smejo vplivati na
terapevtski odnos. (28)
Fiala idr. ugotavljajo pozitivne posledice odprave
ugovora vesti v reproduktivni medicini na primeru
treh držav: Švedske, Finske in Islandije.
Zakonodaja teh treh držav ne dovoljuje
zdravstvenim delavcem zavrnitve izvedbe zakonite
zdravstvene storitve zaradi uveljavljanja ugovora
vesti, če ta zdravstvena storitev spada med delovne
obveznosti zdravstvenega delavca. Avtorji
ugotavljajo, da se te tri države uvrščajo v vrh kar se
tiče maternalnega zdravja in zdravja otrok. Splav je
v teh treh državah zelo dobro dostopen in dobro
organiziran, delovne obremenitve v ginekologiji so
bolj enakomerno razporejene, izobraževalni sistem
oblikovan tako, da so zdravstveni delavci
pravočasno usmerjeni v druge specialnosti, v
kolikor se izkaže, da imajo moralne zadržke glede
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izvajanja določenih zdravstvenih storitev. Avtorji v
svojem članku ne ugotavljajo negativnih posledic
odsotnosti pravice do ugovora vesti. (30)

7

Zaključek

Pravica do ugovora vesti ni toliko pravna kot
moralna pravica. Pri ugovoru vesti posameznik
ravna po svoji vesti: to je najavljeno dejanje,
utemeljeno na moralnem, religioznem ali
drugačnem prepričanju posameznika. (31) O
ugovoru vesti govorimo, kadar posameznik
ugovarja
zakonskim
ali
administrativnim

zapovedim ali prepovedim, ker meni, da mu je
ravnanje v skladu z določeno pravno normo
moralno prepovedano. Ugovor vesti mora resnično
temeljiti na osebnem prepričanju in moralnih
vrednotah, ne na lastnih interesih ali diskriminaciji.
Zdravstveni delavec z uveljavljanjem pravice do
ugovora vesti vpliva na pravice pacienta. Etična
dolžnost zdravstvenih delavcev je, da minimizirajo
vpliv uveljavljanja ugovora vesti na pacientov
dostop do zdravstvene oskrbe. Zdravstveni delavci
morajo poznati svoje pravice in dolžnosti v kolikor
zavračajo določeno zdravstveno storitev in zaradi
svoje odločitve ne smejo biti podvrženi
diskriminaciji ali drugemu neprimernemu ravnanju.
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Kriteriji za presojanje odgovornosti pri vitreoretinalnih
kirurških posegih
Avtor: dr. Mojca Urbančič, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein
Povzetek
V vsaki stroki obstaja možnost strokovne napake, tudi v medicini. Družba je za strokovne napake v medicini
oziroma zdravstveni dejavnosti bistveno bolj občutljiva kot za napake v katerikoli drugi stroki, saj
praviloma vsaka medicinska napaka ogroža človekovo zdravje, v veliko primerih pa tudi življenje. Le
dosledno spoštovanje strokovnih in moralno etičnih meril zagotavlja, da je tveganje za medicinsko napako
zmanjšano na minimum. Zdravnik krši svoje obveznosti, kadar je njegovo strokovno ravnanje nepravilno
(strokovna medicinska napaka) ali kadar je njegovo ravnanje sicer strokovno neoporečno, vendar ni
ustrezno izpolnil pojasnilne dolžnosti (kršitev pojasnilne dolžnosti). Za presojo odgovornosti glede
domnevne kršitve zdravnika oziroma zdravstvenega osebja si lahko pomagamo z vnaprej izoblikovanimi
kriteriji, ki upoštevajo tako medicinski kot pravni vidik presoje odgovornosti. Na podlagi splošnih
kriterijev je v nalogi predstavljen predlog prilagojenih kriterijev za presojanje odgovornosti pri
vitreoretinalnih kirurških posegih.

1

Uvod

Zdravje je ena najpomembnejših človekovih
vrednot, pomembna je tako za posameznika kot
skupnost. Ustava Republike Slovenije (URS) med
človekovimi pravicami v 51. členu ureja tudi
pravico do zdravstvenega varstva (1). Zaradi
pomembnosti zdravja je zdravljenje podvrženo
nadzoru ne samo znotraj stroke, pač pa tudi izven
nje. Slednje v imenu pravne države zagotavljajo
sodišča.
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu s
sprejeto zdravstveno doktrino in kodeksom
medicinske deontologije oziroma drugimi
strokovnimi in etičnimi kodeksi (45. člen Zakona o
zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (2). Kodeks
zdravniške etike zdravniku v 1. členu nalaga, da pri
svojem delu upošteva znanstvena in strokovna
dognanja sodobne medicine, se zato stalno
izobražuje in stori vse, kar je v njegovi moči, za
kakovostno in varno obravnavo pacienta (3). Okvir
za oblikovanje poklicnih standardov daje tudi
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) z
uzakonjeno pravico pacienta do primerne,
kakovostne in varne zdravstvene oskrbe v skladu z
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medicinsko doktrino (11. člen ZPacP) (4). Zakon o
zdravniški službi (ZZdrS) v 3. členu določa, da je
zdravnik pri sprejemanju svojih odločitev sicer
neodvisen, vendar mora kljub temu izbrati način
zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši
(5).
V vsaki stroki obstaja možnost strokovne napake in
medicina oziroma zdravstvena dejavnost ni izjema.
Ker pa v medicini praviloma vsaka napaka ogroža
človekovo zdravje, v veliko primerih pa tudi
življenje, je družba za strokovne napake v medicini
oziroma zdravstveni dejavnosti bistveno bolj
občutljiva kot za napake v katerikoli drugi stroki.
Zaradi strokovne napake je zdravnik lahko
kazensko ali odškodninsko odgovoren. Če je bilo
storjeno dejanje, ki je v Kazenskem zakoniku
opredeljeno kot kaznivo dejanje, sodišče v
kazenskem postopku, ki se začne na zahtevo
tožilca, izreče zaporno ali denarno kazen, v
utemeljenih primerih pa tudi varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica. V civilnem
postopku sodišče na zahtevo oškodovanca odloča o
odškodninski odgovornosti povzročitelja in, če so
elementi odškodninske odgovornosti izpolnjeni, o
odškodnini, ki naj bi jo povzročitelj škode povrnil
oškodovancu (6).
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V nalogi je predstavljen kratek pregled, v katerih
primerih se pojavi vprašanje odškodninske
odgovornosti ter kakšni so predlagani splošni
kriteriji za lažjo presojo odškodninske odgovornosti
zaradi domnevne strokovne napake pri kirurških
posegih. Na podlagi splošnih kriterijev je
predstavljen predlog prilagojenih kriterijev za
presojanje odgovornosti pri vitreoretinalnih
kirurških posegih.
2

Splošno o odškodninski odgovornosti v zdravstvu

Funkcija odškodnine je odpraviti nepravičen
položaj, v katerem se je znašel oškodovanec zaradi
škode, ki jo je pretrpel. Obligacijski zakonik (OZ)
navaja, da se je vsak dolžan vzdržati ravnanja, s
katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo (10.
člen OZ). Kdor povzroči drugemu škodo, jo je
dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala
brez njegove krivde (131.člen OZ) (7).
Odškodninska odgovornost se nanaša na tisto
obveznost, ki jo mora poravnati oseba, odgovorna
za škodo. Da lahko govorimo o odškodninski
obveznosti odgovorne osebe, morajo biti izpolnjene
naslednje predpostavke: škodljivo dejstvo,
nedopustna škoda ter vzročna povezava med
škodljivim dejstvom in nastalo škodo. V primeru
medicinske napake škodljivo dejstvo predstavlja
odklon od načela prepovedi povzročanja škode
in/ali načela skrbnosti dobrega strokovnjaka (6, 8).
Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti zaradi
medicinske napake se pogosto pojavlja vprašanje
pravnega temelja odgovornosti. Nekateri pravni
teoretiki izhajajo iz stališča, da gre pri odnosu med
zdravnikom in pacientom za pogodbeno razmerje in
da medicinska napaka pomeni kršitev te pogodbe.
Drugi so mnenja, da gre pri medicinski napaki za
kršitev nepogodbenega razmerja in s tem kršitev
splošnega načela OZ o prepovedi povzročanja
škode (9,10).
Odgovornost za škodo je pogodbena, ko je škoda
posledica kršitve pogodbe. Podlaga zanjo je 243.
člen OZ v zvezi z 246. členom istega zakona (7).
Teoretiki pretežno zagovarjajo stališče, da je
razmerje med pacientom in zdravnikom pogodbene
narave. Pogodba med pacientom in zdravnikom
oziroma zdravstveno ustanovo je konkludentno

sklenjena že takoj, ko se pacient zglasi pri
zdravniku in ni več dvoma, da bo zdravnik opravil
vsaj nekatere zdravstvene storitve. Sklicevanje na
strokovno napako pomeni uveljavljanje poslovne
odškodninske odgovornosti (9).
V teoriji se pogodba o izvajanju zdravstvenih
storitev večinoma opredeljuje kot podjemna
pogodba. Tako opredelitev sprejema tudi Vrhovno
sodišče. Pri tej vrsti pogodbe se zdravnik zaveže, da
bo vložil vso skrb, ki jo njegova stroka zahteva, da
bi bolnik okreval (da bo torej ravnal lege artis), za
zdravje pa ne odgovarja. Zdravnikova obligacija je
torej obligacija prizadevanja (izjemoma, na primer
pri lepotnih posegih, sterilizaciji, splavu,
laboratorijskih preiskavah, izdrtju ali vsaditvi zoba
in podobno, je obligacija rezultata). Zato nekateri
avtorji menijo, da gre iz razloga, ker obligacija
prizadevanja ni tipično izpolnitveno ravnanje pri
podjemni pogodbi, dejansko za mandatno pogodbo
oziroma za še ne poimenovan kontrakt, ki bi ga bilo
primerno zakonsko urediti kot pogodbo o
zdravstveni storitvi (9).
Nepogodbene narave je razmerje med pacientom in
zdravnikom le v primeru, ko mora zdravnik opraviti
nujen medicinski poseg, pacient pa je v stanju, ki
mu ne dopušča oblikovanja lastne volje (9).
Ravnanje zdravnika v nujnih primerih, ko pacient
ni sposoben dati privolitve, se v teoriji obravnava
kot nujna gestija. Pravno podlago za tako ravnanje
ima zdravnik v določbi 28. člena ZPacP (4).
Stališča Vrhovnega sodišča, ali je v primeru nujne
gestije zdravnikova odgovornost deliktna, še ni (9).
Pomen pravne podlage odgovornosti (pogodbena
ali nepogodbena odgovornost):
− razlika v obsegu odškodnine oziroma pravno
priznanih škod: ob stališču, da oškodovancu
za škodo, ki je posledica kršitve pogodbe, ne
pripada odškodnina za nepremoženjsko
škodo, oškodovanec lahko uveljavlja
odškodnino za nepremoženjsko škodo le po
deliktni podlagi. To stališče je sodna praksa
v zadnjem času presegla, saj oškodovancu
priznava odškodnino za nepremoženjsko
škodo tudi, ko ta izvira iz kršitve pogodbe.
− razlika v zastaralnem roku: pri deliktni
odgovornosti je zastaralni rok za
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odškodninske terjatve 3 leta, odkar je
oškodovanec izvedel za škodo in za
povzročitelja, in največ 5 let od nastanka
škode (1. in 2. odstavek 352. člena OZ).
− razlika
v
ekskulpacijskih
razlogih:
odgovornosti za nepogodbeno škodo po
pravilih krivdne odgovornosti se zdravnik
razbremeni, če dokaže, da ni kriv za škodo
(1. odstavek 131. člena OZ), odgovornosti za
pogodbeno škodo pa, če dokaže, da pogodbe
ni mogel izpolniti ali da je zamudil z
izpolnitvijo zaradi okoliščin, ki so nastale po
sklenitvi pogodbe in jih ni mogel preprečiti,
odpraviti ali se jim izogniti (240. člen istega
zakona).
− razlika v krogu oškodovancev: če je škoda
nepogodbena, ima oškodovanec pravico do
odškodnine
za
premoženjsko
in
nepremoženjsko
škodo,
pravico
do
odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti
ali posebno hude invalidnosti bližnjega pa
imajo tudi njegovi bližnji (9,10).
V novejši sodni praksi Vrhovnega sodišča RS je
moč opaziti stališče, da je uveljavljanje škode
zaradi medicinske napake uveljavljanje poslovne
odškodninske odgovornosti. Z vidika naše razprave
pa velja poudariti, da se v obeh primerih kot
odločilno, osrednje vprašanje postavlja vprašanje
kršitve dolžne skrbnosti, to je ravnanja contra
legem artis, in v tem pogledu se obe odgovornosti
zlivata in prepletata (10).
Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti
zdravnikov oziroma zdravstvenih organizacij je
potrebno opredeliti:
− ali je bila izpolnjena pojasnilna dolžnost
− ali gre za medicinsko napako ali za zaplet
− ali je pravni temelj odgovornosti za
medicinsko
napako
civilni
delikt
(protipravno škodno ravnanje) ali kršitev
pogodbe
− če je podlaga kršitev pogodbe, kdaj je ta
sklenjena, kakšna je njena pravna narava,
kdaj je kršena, kakšen je temelj in obseg
odgovornosti zanjo
− kdo je upravičen do odškodnine in ali
oškodovancem
pripada
pravica
do
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odškodnine le za premoženjsko ali tudi za
nepremoženjsko škodo (10)
2.1

Pojasnilna dolžnost

Pojasnilna dolžnost in z njo povezana doktrina
ozaveščene privolitve je instrument, ki pacientu
omogoča uresničenje njegove ustavne pravice do
samoodločbe, ki jo zagotavlja splošna določba o
varstvu osebnostnih pravic iz 35. člena URS in
spoštovanje prepovedi prisilnega zdravljenja iz
tretjega odstavka 51. člena URS (1). Pacient je
subjekt zdravljenja, zato je spoštovanje njegove
volje, razen izjemoma, pri zdravljenju vrhovno
načelo.
Pojasnilno dolžnost konkretizira določba 20. člena
ZPacP, ki navaja, da ima pacient pravico, da je
obveščen o:
− svojem zdravstvenem stanju in verjetnem
razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe,
− ciljih, vrsti in načinu izvedbe, verjetnosti
uspeha ter pričakovanih koristih in izidu
predlaganega medicinskega posega oziroma
predlaganega zdravljenja,
− možnih tveganjih, stranskih učinkih,
negativnih
posledicah
in
drugih
neprijetnostih predlaganega medicinskega
posega oziroma predlaganega zdravljenja,
vključno s posledicami njegove opustitve,
− morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
− postopkih in načinih zdravljenja, ki v
Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso
pravice iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja (1. odstavek 20. člena ZPacP)
Pojasnila mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje,
pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na
pacientu razumljiv način, v celoti in pravočasno. Za
operativni ali drug medicinski poseg, povezan z
večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu
da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki
bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa
drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski
poseg (2. odstavek 20. člena ZPacP).
Pacient ima tudi pravico do sprotnega in
podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po
koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja
pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja
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oziroma morebitnih zapletih (3. odstavek 20. člena
ZPacP). Pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi,
uresničuje pravice po tem členu v skladu z
zmožnostmi, ki jih dopušča njegova sposobnost
razumevanja (4. odstavek 20. člena ZPacP) (4).
Najnovejša sodna praksa zavzema stališče, da je
izpolnjevanje pojasnilne dolžnosti del pogodbenih
obveznosti zdravnika. Pogodba je torej sklenjena
pred podajanjem pojasnil pacientu in izpolnjevanje
pojasnilne dolžnosti ni predpostavka za veljavno
sklenitev pogodbe o zdravstvenih storitvah. Pri
pravilni izpolnitvi pojasnilne dolžnosti gre za
zaščito pravice ozaveščene privolitve v posamezen
medicinski poseg v okviru izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti iz že sklenjene pogodbe.
Odgovornost za škodo zaradi kršitve pojasnilne
dolžnosti je torej pogodbena in ne deliktna (9).
Zdravnik in pacient najprej skleneta pogodbo o
opravljanju zdravstvenih storitev, nato zdravnik
poda pacientu ustrezna pojasnila, in šele za tem
sledi izpolnjevanje drugih obveznosti iz pogodbe
(diagnostika, zdravljenje). V okviru izpolnjevanja
teh obveznosti so (lahko) potrebni različni posegi,
pacient kot subjekt razmerja pa ima pravico
odločiti, ali bo vanje privolil ali ne. Privolitev mora
biti ozaveščena. Pravilno opravljena pojasnilna
dolžnost je pogoj za veljavnost pacientove
privolitve v izvedbo medicinskih posegov, ki sami
po sebi predstavljajo poseg v njegovo telesno
integriteto, in sicer ne glede na to, ali gre za
terapevtske ali za diagnostične postopke. Učinki
privolitve se presojajo po ZPacP (4,9).
Privolitev je potrebna tudi v primeru, ko se med
posegom pokaže potreba po razširitvi posega. Brez
posebne privolitve lahko zdravnik operacijo razširi
le v primeru, da bi prekinitev operacije pomenila
resno nevarnost za pacientovo življenje in zdravje.
Pri tem mora presoditi tudi, kakšno nevarnost bi
vnovična operacija pomenila za pacientovo zdravje.
V primeru, ko je razširitev posega predvidljiva,
mora zdravnik pacienta nanjo opozoriti in dobiti
vnaprejšnje soglasje (4,9).
Obseg pojasnilne dolžnosti je odvisen od okoliščin
vsakega posameznega primera, zato ga ni mogoče
natančno opredeliti vnaprej za nedoločeno število
primerov. Zdravnik ni dolžan pacienta poučiti o

vseh možnih neželenih učinkih posega, je pa v
vsakem primeru odločilno, da zdravnik pacienta
pouči o bistvenih okoliščinah, ki mu omogočajo, da
spozna pomen svoje privolitve ter da ima dovolj
podlage za odločitev za ali proti zdravljenju, da ga
morebitne škodljive posledice ne bi presenetile, ker
jih ni pričakoval. Vrhovno sodišče je obseg
pojasnilne dolžnosti opredelilo s tremi načeli:
− Obseg in podrobnost pojasnila morata biti v
obratnem sorazmerju z nujnostjo posega
− Opozorilo se mora nanašati na redna tveganja
medicinskega posega, kamor spadajo tipična
in statistično pogostejša tveganja
− Opozorilo mora upoštevati tudi redka
tveganja predvidenega posega, če ta lahko ob
svoji uresničitvi tako ogrožajo pacientovo
življenje in zdravje, da so primerljiva z
naravnim potekom zdravljene bolezni ali ga
celo presegajo in bi lahko vplivala na
pacientovo privolitev (9).
Zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti zdravnik
odgovarja, če je pacientu nastala pravno priznana
škoda zato, ker se je uresničilo katero od tistih
tveganj, na katera bi moral biti opozorjen, pa ni bil,
in sicer tudi tedaj, če je bil medicinski poseg
opravljen v skladu z medicinsko doktrino.
Določba 50. člena ZZDej zavezuje pacienta, da
zaupa zdravstvenemu delavcu resnične podatke o
svojem zdravstvenem stanju, da se ravna po
njegovih navodilih in da aktivno sodeluje pri
varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.
Če pacient ne izpolni navedenih pogojev in
dolžnosti, mu zdravstveni delavec lahko zavrne
pomoč, razen nujne medicinske pomoči. Pacient je
torej sam odgovoren za škodo, ki mu je bila pri
zdravljenju povzročena zaradi tega, ker je
zdravstvenemu delavcu prikril podatke o lastnem
zdravstvenem stanju (2,11).
2.2

Medicinska napaka

Terminologija, povezana z napakami v zdravstvu,
ni povsem enotna niti pri nas niti drugod po svetu
(12,13). V slovenski strokovni literaturi zasledimo
pojme zdravniška napaka, medicinska napaka,
zdravstvena napaka. Za potrebe prakse je bila v
Sloveniji izoblikovana definicija medicinske
napake, ki ustrezno opredeljuje protipravnost kot
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element odškodninske odgovornosti v postopku
zdravljenja: Zdravstvena napaka je napaka, ki se
zgodi pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
Pomeni odstopanje od pričakovanih norm
zdravstvene stroke in od tega, kar se v stroki smatra
kot običajno in pravilno (12).
Zasledimo tudi definicijo zdravniške napake:
Zdravniška napaka pomeni odstopanje od
profesionalnih standardov strokovnega ukrepanja,
skrbnosti in pazljivosti, ki lahko povzroči
kakršnokoli poslabšanje zdravja. O strokovni
napaki zdravnika govorimo, če ta ne ravna z večjo
skrbnostjo, po pravilih zdravniške znanosti in
stroke ter po običajih in če ne prepreči škode za
pacienta oziroma povzroči, da se pacientu zdravje
poslabša (9).
Medicinske napake so lahko storjene pri
najrazličnejših opravilih v okviru zdravstvene
dejavnosti: napake v postopku ali izboru
zdravljenja (vprašanje strokovno pravilnega
pristopa k zdravljenju), napake pri vodenju
medicinske dokumentacije, napake v organiziranju
dela in izvajanju nadzora ter napake pri uporabi
medicinskih pripomočkov in aparatov. Pogosto
napake klasificiramo tudi glede na faze v postopku
zdravljenja: napake v diagnostičnem postopku,
napake v samem aktivnem zdravljenju in napake v
pooperativnem obdobju. Zdravniške napake so
lahko posledica bodisi zdravnikovega napačnega
aktivnega bodisi pasivnega ravnanja (11,12).
Ločiti moramo med medicinsko napako in
zapletom. Zaplet je vsak neljubi dogodek, ki se
zgodi med zdravljenjem, ki je sicer potekalo
strokovno neoporečno in z največjo možno
profesionalno skrbnostjo. Večina zapletov je
predvidljivih, končajo se lahko dobro ali slabo.
Zaplet, ki se zgodi naključno in ga, kljub
predvidljivosti, ni mogoče preprečiti, je nezgoda
oziroma nesreča. Zaplet torej ni medicinska napaka.
Če je škoda nastala zaradi zapleta med ali po
zdravljenju, odgovornosti za škodo ni, če je
zdravnik ravnal v skladu s pravili stroke. Ni pa
izključena odgovornost za škodo, nastalo zaradi
zapleta, v primeru kršitve pojasnilne dolžnosti
(9,12).
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Le dosledno spoštovanje strokovnih in moralno
etičnih meril zagotavlja, da tveganje za medicinsko
napako ostaja na najnižjem možnem nivoju - to je
na nivoju, ko se tveganju ni mogoče izogniti kljub
vsej zahtevani skrbnosti (11). Pri presoji ravnanja
zdravnika se uporablja merilo skrbnosti – skrbnost
dobrega strokovnjaka (2. odstavek 6. člena
Obligacijskega zakonika (OZ)) (7). Standard
skrbnosti je nastavljen na povprečje, ki ni stanje
popolnosti. To pomeni, da je napaka storjena, če je
zdravnik ravnal drugače, kakor bi ravnal povprečni
abstraktni zdravnik, s katerim ga primerjamo (12).
3

Kriteriji za presojanje odgovornosti pri kirurških
posegih

Pravna teorija in sodna praksa sta enotni, da
zdravnik ne ravna tako, kot je treba, kadar je
poslabšanje pacientovega zdravja posledica
njegovega strokovno nepravilnega ravnanja
(strokovna medicinska napaka) ali kadar je
ravnanje po strokovni plati sicer neoporečno,
vendar pacient v poseg v lastno telesno integriteto
ni predhodno informirano privolil zaradi
neizpolnjene ali nezadostno izpolnjene pojasnilne
dolžnosti (kršitev pojasnilne dolžnosti) (9). Vnaprej
izoblikovani kriteriji glede zahtevanih standardov
zdravstvene obravnave nam služijo kot oporne
točke pri iskanju, oblikovanju in uporabi premis za
argumentirano presojo domnevne strokovne
napake.
Med medicinskimi posegi imajo kirurški posegi
posebno mesto, saj najbolj posegajo v človekovo
integriteto. Pri tem je pomembno, da gre za timsko
delo, uporabo različnih tehničnih sredstev in
kemičnih snovi, pogosto pa je potrebno tudi
urgentno ukrepanje, kar pomeni najvišjo stopnjo
tveganja. Pri oblikovanju kriterijev za presojanje
odgovornosti pri kirurških posegih moramo
upoštevati tako medicinski kot pravni vidik (11).
Z medicinskega vidika moramo upoštevati (11):
− da zahteva standard družbeno zaželenega
delovanja na področju zdravstva bistveno
več kot le varovanje pred storitvami kaznivih
dejanj zoper človekovo zdravje
− da so zahteve medicinske deontologije in
etike že same po sebi tako stroge, da delujejo
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−

−

−

−

preventivno v kriminalno političnem pomenu
besede
da
poglobljena
analiza
domnevnih
strokovnih napak kaže, da neugodni končni
izid zdravljenja pogosto zavede k
prenaglemu sklepu, da gre za nevestno
zdravljenje
da je objektivno in samokritično
obravnavanje strokovnih napak, metod in
organizacije dela najučinkovitejši ukrep, da
se strokovna napaka, ne glede na njen pravni
pomen, ne ponovi
da postane eden temeljnih deontoloških in
moralno etičnih principov zahteva, da
medicinska stroka ne prikriva strokovnih
spodrsljajev
da se pri tem izoblikujejo taki kriteriji za
presojanje odgovornosti, ki ne hromijo
zdravnikove ustvarjalnosti, strokovnosti in
samozavesti, saj so te lastnosti nujne za
uspešno opravljanje zdravniškega poklica

Pravna presoja domnevne strokovne napake pa
mora upoštevati (11):
− da je vsak kirurški poseg tvegan in kot tak vir
potencialne nevarnosti za zaplet z usodnim
koncem
− da nosi vsakdo, ki na kirurški poseg pristane,
tveganje njegove objektivne posledice
− da je treba odgovornost presojati vselej s
stališča stanja pred posegom, to je ex ante.
Slednje je pomembno zato, ker je tudi pri
medicinskih posegih treba priznati nesrečo
kot razlog, ki izključuje odgovornost.
Nesreča predstavlja v verigi vzročno
povezanih predvidljivih in nadzorovanih
dogodkov nenaden, nepredvidljiv in zato
neodklonljiv dogodek, ki ima za posledico
poslabšanje zdravstvenega stanja ali celo
pacientovo smrt.
− princip subjektivne odgovornosti, po
katerem je treba ugotoviti prispevek vsakega
posameznika v kirurški ekipi, ki je z ostalimi
člani povezan po načelu zaupanja in
strokovne enakopravnosti ter zato sam zase
subjekt individualne, osebne odgovornosti
− da kakovost zdravstvene oskrbe, ki jo lahko
daje zdravnik, ne more biti boljša od
kakovosti njegove medicinske izobrazbe

− da je dolžnost družbe, da zdravstvu zagotovi
takšne ergonomske pogoje, ki bodo
omogočali optimalne pogoje za doseganje
maksimalnih delovnih uspehov ob čim
manjšem fizičnem izčrpavanju in varnosti pri
delu, ter ob čim večjem osebnem
zadovoljstvu
Dežman v svojem delu navaja naslednje kriterije, s
katerimi je zadoščeno zahtevam tako medicinske
kot pravne stroke (11):
− da je namen operacije le izboljšanje
pacientovega zdravja oziroma preprečitev
smrtne nevarnosti, razen kadar gre za
estetsko kirurgijo
− da izvaja vsa dejanja, ki so povezana s
kirurškim posegom, strokovno usposobljeno
medicinsko osebje
− da je pacient privolil v operativni poseg
− da kirurg pacienta opozori na možnost
razširitve posega, katerega izvede le, če je od
njega predhodno dobil soglasje
− da pri tem presodi, kakšno nevarnost bi za
pacientovo zdravje pomenila ponovna
operacija
− da se pred posegom postavi ustrezna
diagnoza in diferencialna diagnoza
− da je bila ugotovljena pacientova sposobnost,
da operacijo uspešno prestane, ob
predpostavki, da bo operacija izvedena v
skladu z zahtevami medicinske stroke
− da so zagotovljeni pogoji za uporabo
pacientu ustreznega anestetičnega sredstva
− da so bile pred anestezijo in operacijo
natančno ugotovljene vse tiste okoliščine, ki
bi lahko povečale tveganje med anestezijo ali
med samo operacijo
− da je izvedba hitra in da na ustrezen način
izključuje možnost nastanka škodljivih
posledic morebitne napake anesteziologa,
kirurga ali drugega zdravstvenega osebja
− da so zagotovljeni takšni ukrepi, ki
preprečujejo pozabljanje tujkov po operaciji
(gaze, inštrumenti ipd.)
− da kirurg prekine operacijo ob ugotovitvi, da
je potreben dodaten poseg in ga izvede šele,
ko ugotovi, da pacient z njim soglaša
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− da kirurg lahko razširi operacijo le v primeru,
če bi prekinitev posega pomenila resno
nevarnost za bolnikovo življenje in zdravje
− da je zagotovljena kontinuirana oskrba v
vseh terapevtskih stadijih
− da so pooperativni nasveti primerni ter v
skladu z možnostmi čim hitrejše
rehabilitacije
4

Oftalmološki kirurški posegi

Oftalmologija sodi med kirurške veje medicine.
Znotraj oftalmologije ločimo več subspecialnosti,
ki imajo vsaka svoje specifičnosti in različna
tveganja glede strokovne napake. V tujini je bilo
narejenih več analiz odškodninskih zahtevkov ali
tožb zaradi domnevne strokovne napake
oftalmologa. Podobnih analiz v Sloveniji ni.
V analizi, ki jo je opravil Thompson s sodelavci, je
bilo v obdobju od 2006 do 2015 v ZDA od vseh
zaključenih odškodninskih zahtevkov 2,6%
zahtevkov s področja oftalmologije (med 30
specialnostmi je bila oftalmologija na 12. mestu po
številu zahtevkov). Le v 24% vseh oftalmoloških
primerov je bila izplačana odškodnina. V 90%
primerov je razsodba oftalmologa razbremenila
krivde. Skoraj polovica odškodninskih zahtevkov je
bila povezana z operacijami sive mrene in roženice,
pri katerih je prišlo do zmernega ali hudega
poslabšanja vida (14).
Bettman je analiziral 700 primerov odškodninskih
zahtevkov v ZDA. Najpogostejši zahtevki so bili v
povezavi z operacijo sive mrene (22%): neustrezna
intraokularna leča (IOL), decentracija IOL, napačen
izračun IOL, prezgodnja operacija in s tem
povezana slabša pooperativna vidna ostrina,
tehnične težave (motnje v delovanju aparata za
fakoemulzifikacijo) ter pooperativni endoftalmitis.
V večini primerov je šlo za zaplete, ne za strokovno
napako. Drugi najpogostejši razlog za odškodninski
zahtevek je bil odstop mrežnice (11%), ki je bil v
večini primerov spregledan ali prepozno
diagnosticiran. V tej zvezi je bil pogost razlog
prepozen termin pregleda kljub navedenim tipičnim
simptomom za odstop mrežnice. Nekateri zahtevki
so se nanašali na dvojni vid in izgubo globinskega
vida po operaciji odstopa mrežnice. Po številu na
tretjem mestu so bili zahtevki zaradi stranskih
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učinkov zdravil (10%), na četrtem mestu zahtevki
zaradi prepozno postavljene diagnoze glavkoma ali
blebitisa (7,8%). Na petem mestu so bili zahtevki v
povezavi s poškodbo očesa (6,8%), kjer so bili
najpogostejši očitki spregledan intraokularni
kovinski (železni) tujek in posledična sideroza,
prepozna oskrba poškodbe ter spregledan odstop
mrežnice. Manj pogosti so bili zahtevki povezani z
zapleti laserskega zdravljenja, pooperativno
okužbo,
retinopatijo
nedonošenčkov,
okuloplastičnimi posegi, predpisom kontaktnih leč
in anestezijo (15).
V Veliki Britaniji je bilo med leti 2005 in 2018 od
vseh odškodninskih zahtevkov 2,5% zahtevkov s
področja oftalmologije. Odškodnine so bile
izplačane zaradi neuspešnega oziroma prepoznega
zdravljenja (31,7%), napačne ali prepozno
postavljene diagnoze (21,2%) in intraoperativnih
zapletov (14,1%). Največ zahtevkov je bilo v
povezavi z operacijami sive mrene (31%). Približno
ena tretjina zahtevkov je navajala domnevno
pomanjkljivo informacijo o možnih zapletih,
pogoste so bile pritožbe o nepričakovanih izidih
zdravljenja in neustreznem odnosu zdravnika do
pacienta (16).
4.1

Vitreoretinalna kirurgija

Vitreoretinalna kirurgija je zelo kompleksna in
večinoma bolj tvegana v primerjavi z drugimi
kirurškimi posegi v oftalmologiji. Gre za
mikrokirurške posege na zadnjem očesnem
segmentu, večinoma na mrežnici, ki je zelo
občutljiva struktura. Praktično vsa bolezenska
stanja, s katerimi se srečujejo vitreoretinalni
kirurgi, se lahko končajo s slepoto ali hudo okvaro
vida navkljub sicer strokovno neoporečnemu
zdravljenju.
Najpogostejše diagnoze, zaradi katerih je indiciran
vitreoretinalni poseg (vitrektomija), so: odstop
mrežnice, zapleti proliferativne diabetične
retinopatije, bolezni vitreoretinalnega stika, zapleti
kirurgije sprednjega segmenta, poškodbe z
intraokularnim tujkom in endoftalmitis. V veliko
primerih se istočasno izvedeta vitreoretinalni poseg
in operacija sive mrene.
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Odstop mrežnice sodi med nujna očesna stanja.
Čimprejšnja operacija je ključna za dober
funkcionalni izid, saj v mrežnici, ki je odstopila,
zelo hitro nastanejo ireverzibilne okvare.
Nezdravljen odstop mrežnice vodi v slepoto in
postopno atrofijo zrkla. Poseben problem pri
odstopu
mrežnice
je
proliferativna
vitreoretinopatija, ki se razvije pri dalj časa
trajajočem odstopu mrežnice in pomembno vpliva
na uspešnost kirurškega zdravljenja. S primarno
operacijo regmatogenega odstopa mrežnice
uspešno naležemo mrežnico v 80-90% primerov.
Reoperacije so anatomsko uspešne v 95%. Kljub
anatomsko uspešni operaciji je končna vidna
ostrina po operaciji enaka ali boljša od 20/50 le v
približno 50% primerov (17-19).
Napredovala proliferativna diabetična retinopatija
je povezana z zapleti kot so krvavitev v steklovino
in trakcijski odstop mrežnice. Oboje rešujemo z
vitreoretinalnim posegom. V nekaterih primerih je
potrebno več operacij, funkcionalni izid operacije
pa je odvisen tudi od sprememb v samem
mrežničnem tkivu, na katere s kirurškim posegom
ne moremo vplivati.
Funkcionalni izid operacij na vitreoretinalnem stiku
je delno odvisen od sprememb v sami mrežnici. V
večini primerov z operacijo dosežemo izboljšanje
vida, ne pa vedno in redko v celoti.
Reševanje zapletov po operaciji na sprednjem
očesnem segmentu je večinoma uspešno, vendar se
lahko pojavijo določeni zapleti, ki niso povezani s
sicer neoporečnim vitreoretinalnim kirurškim
posegom, a vplivajo na vidno ostrino po
zaključenem zdravljenju.
Kakšna bo vidna ostrina po operaciji zaradi
poškodbe, je odvisno od tega, katere strukture so
bile poškodovane, in od brazgotinjenja, ki povzroča
dodatne zaplete in slabšanje vida. .
Endoftalmitis je huda okužba očesa, ki se lahko
razvije po poškodbi ali operaciji, redkeje nastane
endogeno. Nezdravljena vodi v slepoto in izgubo
očesa, ogrozi pa lahko tudi splošno zdravstveno
stanje pacienta. Hitro ukrepanje je ključno za čim
boljši izid. Poleg ustreznega zdravljenja z zdravili
je v večini primerov indiciran vitreoretinalni poseg.

Na končno vidno ostrino po zdravljenju pomembno
vplivajo spremembe v mrežnici, ki so posledica
vnetja in ishemije.
Leta 2001 so v ZDA in Kanadi anketirali
vitreoretinalne kirurge glede odškodninskih
zahtevkov. Sodelovalo je 273 vitreoretinalnih
kirurgov. Večina (59%) do takrat ni imela nobenega
odškodninskega zahtevka, 112 (41%) pa jih je
navedlo izkušnje s 153 odškodninskimi zahtevki
oziroma tožbami. Analiza vprašalnikov je pokazala,
da je bila najpogostejša diagnoza v odškodninskih
zahtevkih odstop mrežnice, najpogostejši kirurški
poseg pa vitrektomija (40%). Domnevno
malomarno zdravljenje je bilo očitano v 63%
primerov, neustrezna ali prepozno postavljena
diagnoza pa v 10% primerov. Najpogostejši
nesrečni izidi so bili slabši vid po zdravljenju
(40%), neuspela operacija (13%) in nespremenjen
oziroma neizboljšan vid po operaciji (10%).
Približno polovica vseh tožnikov je imela diagnozo
odstop mrežnice, proliferativna diabetična
retinopatija, endoftalmitis ali neovaskularni
glavkom. Večinoma so to diagnoze, kjer je vid
pričakovano slabši zaradi bolezni same, ne glede na
zdravljenje. Vitreoretinalni kirurgi so usposobljeni
za reševanje kirurških zapletov operacij sprednjega
očesnega segmenta (najpogostejša operacija
sprednjega segmenta in hkrati najpogostejša
operacija v oftalmologiji je operacija sive mrene).
Številne diagnoze, ki so bile navedene v
odškodninskih zahtevkih, so komplikacije
zdravljenja drugih kirurgov, na primer odstop
mrežnice po operaciji sive mrene, ostanki lečnih
mas zaradi pretrganja lečne ovojnice ob operaciji
sive mrene, dislocirana leča, suprahoroidalna
krvavitev, pooperativni endoftalmitis. Prognoza
operacije ali celo več dodatnih operacij zaradi
zapleta prve operacije je pričakovano slabša. V teh
primerih je k odločitvi za odškodninski zahtevek
lahko prispevalo nezaupanje in razočaranje
pacienta zaradi neuspele prve operacije in slabšega
končnega izida. Vitreoretinalni kirurgi izvajajo
večino urgentnih posegov v oftalmologiji. Odprta
poškodba zrkla, intraokularni tujek, odstop
mrežnice in endoftalmitis so urgentna stanja s
pogosto slabo prognozo. Zaradi nujnosti hitrega
ukrepanja v teh primerih običajno ni dovolj časa za
vzpostavitev ustreznega odnosa med pacientom in
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kirurgom, kar prav tako lahko prispeva k hitrejši
odločitvi pacienta za tožbo.
Omenjena anketa je pokazala, da je bilo, kljub
številnim dejavnikom tveganja, samo 20%
odškodninskih zahtevkov zaključenih v prid
pacienta, torej v večini primerov ni šlo za strokovno
napako. Takšen razplet hkrati nakazuje na
pomembnost pogovora med zdravnikom in
pacientom. Pacient mora biti seznanjen s prognozo,
možnostjo slabega vida navkljub vrhunsko izpeljani
operaciji, možnimi zapleti, omejitvami v
pooperativnem obdobju in ostalimi pomembnimi
informacijami. Z ustreznim informiranjem
zmanjšamo možnost
nerealnih, prevelikih
pričakovanj pacienta (20).
4.2

Obravnava vitreoretinalnih pacientov na
očesni kliniki UKC Ljubljana

V Sloveniji se vitreoretinalni kirurški posegi
izvajajo na Očesni kliniki UKC Ljubljana ter v
zasebnem očesnem kirurškem centru dr. Primoža
Logarja v Ljubljani. Na Očesni kliniki smo do pred
kratkim
večino
vitreoretinalnih
pacientov
obravnavali hospitalno, saj so bili večinoma
operirani v splošni anesteziji. V zadnjem času se
veča delež pacientov, ki jih operiramo v lokalni
anesteziji in so obravnavani v dnevnem hospitalu
ali ambulantno.
Kadar gre za elektiven poseg, se pacient s kirurgom
sreča najprej v ambulanti za vitreoretinalno
kirurgijo, kamor ga napoti področni oftalmolog.
Kirurg že v ambulanti ustno opravi pojasnilno
dolžnost, pacient dobi pisna navodila glede
preiskav, ki naj jih opravi pri izbranem družinskem
zdravniku pred operacijo, pisna pojasnila glede
operacije in z njo povezanih možnih zapletov ter
privolitveni obrazec za kirurški poseg (»Privolitev
ali zavrnitev v poseg oziroma zdravstveno oskrbo
po pojasnilu« - univerzalni obrazec UKC). Kirurg v
privolitveni obrazec praviloma vpiše ključne
informacije, ki jih je razložil pacientu, vključno z
najpogostejšimi zapleti. Do termina operacije ima
pacient kar nekaj časa, da razmisli in se odloči glede
operacije. Približno 1-2 tedna pred predvidenim
terminom operacije pacient opravi predoperativni
pregled, ki obsega potrebne meritve, pregled pri
anesteziologu ter ponovno pregled pri kirurgu –
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operaterju. Ob tem ima možnost ponovnega
pogovora in s tem razjasnitev morebitnih vprašanj,
v kolikor še okleva s pristankom na operacijo. Ob
predoperativnem pregledu se določi vrsta
obravnave (ambulantni poseg, dnevni hospital,
hospitalizacija) ter vrsta anestezije, pacient odda
tudi podpisan privolitveni obrazec za anestezijo in
podpisan privolitveni obrazec za kirurški poseg. Pri
nujnih posegih se pacient večinoma prvič sreča s
kirurgom šele tik pred operacijo, takrat kirurg
opravi pojasnilno dolžnost, pacient pa, v kolikor se
strinja s posegom, podpiše privolitveni obrazec.
Ob sprejemu za operacijo kirurg ponovno preveri
pacientovo dokumentacijo, da ne bi spregledal
morebitne kontraindikacije za poseg, hkrati pa tudi
preveri, če so bile opravljene vse preiskave in
meritve, ki so potrebne oziroma omogočajo
neoporečno izvedbo operativnega posega. V
kolikor je potrebna še kakšna dodatna preiskava, jo
pacient pred operacijo tudi opravi.
Preden gre pacient v operacijsko dvorano, mu
zdravnik označi oko, ki je predvideno za operacijo
(na čelo nad očesom nariše piko). Medicinske sestre
na oddelku, preden pacienta odpeljejo v operacijsko
dvorano, ponovno preverijo dokumentacijo in
oznako na pacientovem čelu.
V operacijski dvorani se pred začetkom posega
opravi t.i. »time out«: preveri se pacienta, diagnozo,
oko, opozori na morebitna tveganja, ki izhajajo iz
dokumentiranega zdravstvenega stanja, predvidi se
čas operacije, potrebne instrumente, morebitno
tamponado in zdravila.
Kirurški tim običajno sestavljajo dva zdravnika –
operater in asistent, dve inštrumentarki ter
bolničarka. Kadar se operacija izvaja v splošni
anesteziji, sta prisotna tudi anesteziolog in
anesteziološka medicinska sestra. Delovanje tima
mora biti zelo usklajeno, saj se relativno pogosto
med vitreoretinalnim posegom zgodi, da je
potrebno hitro ukrepanje. Prepočasno ukrepanje
ima lahko usodne posledice. Takoj po končani
operaciji kirurg ali njegov asistent opiše potek
operacije v operacijski zapisnik in predpiše terapijo,
ki jo bo pacient prejel na oddelku oziroma doma.
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Hospitaliziran pacient je vsakodnevno pregledan,
prejema lokalno in po potrebi tudi sistemsko
terapijo. Glede na stanje se mu terapija prilagaja
oziroma postopoma ukinja. Pacient, ki je
obravnavan ambulantno oziroma v dnevnem
hospitalu, je pregledan pred odhodom domov ter
naslednji dan. Pred odhodom domov vsak pacient
dobi pisni izvid oziroma odpustnico z navodili
glede terapije in omejitev, pa tudi ustna navodila za
terapijo, opozorila glede omejitev ter opozorila
glede morebitnih znakov in simptomov, ki bi
zahtevali nujni pregled. Dobi tudi navodila glede
kontrole pri področnem oftalmologu in/ali ponovne
kontrole pri vitreoretinalnem kirurgu, ki ga je
operiral.
5

Kriteriji za presojanje odgovornosti pri
vitreoretinalnih kirurških posegih

Če načelne kriterije za lažjo presojo domnevne
strokovne napake, kot jih navaja Dežman (11),
uporabimo za presojanje odgovornosti pri
vitreoretinalnem posegu, jih moramo nekoliko
prilagoditi posebnostim tovrstne kirurgije.
Zahtevam medicinske in pravne stroke je načeloma
zadoščeno, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:
− Namen operacije je izboljšanje vida oziroma
preprečitev slepote ali izgube očesa, v
nekaterih primerih je namen operacije tudi
preprečitev
poslabšanja
splošnega
zdravstvenega stanja.
Indikacije za vitreoretinalni poseg so
večinoma jasno definirane. Ključnega
pomena, kljub jasno postavljeni indikaciji, je
pogovor s pacientom. Pacient mora biti
seznanjen s tveganji kirurškega posega in
imeti realna pričakovanja glede izida
operacije. Pri indikacijah, ki so manj jasno
definirane, je temeljit pogovor s pacientom
toliko bolj pomemben. Problem pri
presojanju lahko predstavlja dejstvo, da je
končni izid glede vida deloma nepredvidljiv.
− Vsa dejanja, ki so povezana s kirurškim
posegom, izvaja strokovno usposobljeno
medicinsko osebje.
Vitreoretinalna kirurgija je kompleksna
kirurgija, ki se izvaja pod mikroskopom, s
pomočjo zapletene tehnične opreme (aparati
za vitrektomijo, fakoemulzifikacijo, lasersko
zdravljenje, kriokoagulacijo) in specifičnih

instrumentov. Pogosto je potrebna uporaba
perfluorokarbona oziroma t.i. težke vode,
silikonskega olja ali različnih plinov, ki se
uporabljajo za intraokularno tamponado. Ves
čas operacije je potrebno vzdrževati
primeren tlak znotraj očesa in vse faze
operacije izvesti pravočasno. Vsaka napaka,
človeška ali tehnična, ima lahko usodne
posledice. Glede na vse to je jasno, da posege
lahko izvaja le strokovno usposobljeno
osebje. Pri presojanju moramo ločiti med
medicinsko napako in zapletom. Težava pri
presojanju bi lahko bila ocena odgovornosti
posameznika znotraj tima. Zapleteno je lahko
tudi presojanje odgovornosti v primeru
okvare aparata ali instrumenta, ko je za nujno
(do)končanje posega z namenom čim manjše
škode za pacienta potrebna improvizacija.
− Pacient je privolil v operativni poseg. Vsak
pacient pred posegom podpiše privolitveni
obrazec. Pred tem zdravnik opravi pojasnilno
dolžnost. Zdravnikovo pojasnilo vedno
vključuje prognozo glede vida po operaciji,
prognozo v primeru odklonitve operativnega
posega,
morebitne
druge
možnosti
zdravljenja ter najpogostejša tveganja med in
po operaciji.
− Kirurg pred operacijo pacienta opozori na
možnost razširitve posega, katerega izvede
le, če je od pacienta predhodno dobil
soglasje.
Praviloma je pacient s to možnostjo pred
operacijo seznanjen, saj pogosto zaradi
kompleksnosti vitreoretinalnih operacij ni
možno predvideti natančnega poteka
operacije v vseh podrobnostih, predvsem
zaradi morebitnih intraoperativnih nezgod ali
zapletov, ki pa jih z razširitvijo posega lahko
rešimo. V večini primerov je intraoperativni
zaplet oziroma nezgodo, v kolikor je to
možno, najboljše rešiti takoj, saj je prognoza
dodatnega posega pogosto slabša in
povezana z dodatnim tveganjem.
− Pred posegom je postavljena ustrezna
diagnoza in diferencialna diagnoza.
Pri pacientu pred operativnim posegom
opravimo natančen klinični pregled in po
potrebi dodatne diagnostične preiskave, ki
omogočajo postavitev diagnoze in s tem
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indikacije za operativni poseg. V nekaterih
primerih natančno diagnozo ugotovimo šele
med operacijo, kar je lahko posledica
strokovne napake, ne pa nujno.
Pred operacijo je ugotovljena sposobnost
pacienta, da operacijo uspešno prestane, ob
predpostavki, da bo operacija izvedena v
skladu z zahtevami medicinske stroke.
V tem kontekstu so pomembni anamneza,
pridobljena
dokumentacija
izbranega
družinskega zdravnika (v kolikor je
potrebno, tudi dokumentacija drugih
specialistov), izvidi določenih preiskav, ki
jih pacient opravi pred operacijo, in
predoperativni pregled pri kirurgu in
anesteziologu.
Zagotovljeni so pogoji za uporabo pacientu
ustreznega anestetičnega sredstva.
O načinu anestezije se kirurg načeloma
odloči v soglasju s pacientom in ob
upoštevanju
posebnosti
predvidenega
operativnega posega ter pacientovih drugih
zdravstvenih težav. V kolikor je predviden
poseg v splošni anesteziji, pacient opravi
pregled pri anesteziologu, s katerim se
pogovorita in dogovorita glede splošne
anestezije. Po potrebi se kirurg posvetuje z
anesteziologom tudi v primeru, ko poseg ne
bo izveden v splošni anesteziji.
Pred anestezijo in operacijo so ugotovljene
vse okoliščine, ki bi lahko povečale tveganje
med anestezijo in samo operacijo.
Ta kriterij je praviloma izpolnjen že z
načinom dela kot je naveden v prejšnjih dveh
alinejah. V tem pogledu je pomembno tudi
sodelovanje pacienta, ki mora podati
ustrezne informacije in dostaviti vso
zdravstveno dokumentacijo, s katero
razpolaga.
Načelni kriterij hitre izvedbe posega je v
primeru vitreoretinalne kirurgije, kjer ima
nehoten premik instrumenta za samo nekaj
mikrometrov lahko že usodne posledice,
neustrezen. Bolj smiselno je uporabiti kriterij
primernega povprečnega časa trajanja
izvedbe določenega tipa vitreoretinalnega
posega, ki velja za povprečnega kirurga in ki
omogoča varno ter strokovno neoporečno
izvedbo posega.

− Zagotovljeni so ukrepi, ki preprečujejo
pozabljanje tujkov po operaciji.
Ta možnost je v vitreoretinalni kirurgiji
minimalna, a v določenih primerih obstaja,
zato se uporabljajo isti varnostni ukrepi in
standardi kot pri drugih kirurških operacijah.
− V vseh terapevtskih stadijih je zagotovljena
kontinuirana oskrba.
Glede na organizacijo dela na Očesni kliniki
ni možno, da bi vsakega pacienta po operaciji
do popolnoma zaključenega zdravljenja
vodil kirurg, ki je pacienta operiral. V večini
primerov paciente po operaciji spremlja
področni oftalmolog, ki sicer pacienta po
potrebi ponovno napoti h kirurgu operaterju.
Načeloma je na ta način zagotovljena
kontinuirana oskrba pacienta v vseh
terapevtskih stadijih. Problem lahko nastane
pri pacientih, ki do operacije niso imeli
izbranega splošnega oftalmologa in zaradi
pomanjkanja oftalmologov, ki se ukvarjajo s
splošno oftalmologijo, ter predolgih čakalnih
dob, posledično ne dobijo pravočasnega
termina za kontrolni pregled. Ali je v
primeru, ko pacient ne more dobiti
pravočasnega termina za kontrolni pregled,
ki je nedvomno potreben, odgovoren kirurg,
njegov delodajalec ali oftalmolog, ki ne
sprejme novega pacienta, je gotovo lahko
stvar presoje v primeru morebitnega
pravnega spora. Verjetno bi v tovrstnih
primerih bila na mestu tudi presoja
odgovornosti države oziroma institucij, ki so
odgovorne
za
ustrezno
delovanje
zdravstvenega sistema v državi. Večina
pacientov, ki ne morejo dobiti pravočasnega
termina za pregled pri področnem
oftalmologu, se sicer vrne na Očesno kliniko.
− Pacient dobi primerne pooperativne nasvete,
ki omogočajo čim hitrejšo rehabilitacijo.
Vsak pacient ob odhodu domov dobi pisna
in ustna navodila glede terapije, ki naj jo
izvaja doma, navodila glede kontrolnega
pregleda in glede omejitev, ki se jih mora
držati za čim bolj uspešno rehabilitacijo.
Večinoma rehabilitacija po uspešni operaciji
traja približno mesec dni, lahko tudi manj.
Veliko stanj pa je takšnih, da se zdravljenje v
enem mesecu še ne zaključi, saj je že po
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prvem posegu jasno, da lahko pričakujemo
pooperativne zaplete in posledično dodatne
operativne posege. Pacient mora biti o
možnosti pooperativnih zapletov ustrezno
seznanjen. V določenih primerih je
pomembno opozorilo glede omejitve fizičnih
naporov. S pravnega vidika je zelo
pomembno opozorilo o začasni nezmožnosti
za voznika motornih vozil. V primeru plinske
tamponade je pomembno opozorilo o
prepovedi potovanja na velike nadmorske
višine in opozorilo o prepovedi potovanja z
letalom. Pogosto se pojavi tudi vprašanje
začasne ali trajne nezmožnosti za delo.
Morebitna pomanjkljiva navodila, še zlasti,
če jih pacient razlaga po svoje, so lahko
predmet presoje odgovornosti.
6

Zaključek

Vsebina pravnega standarda skrbnosti dobrega
strokovnjaka je odvisna od okoliščin in od
izoblikovanih standardov vedenja in ravnanja, ki pa
so odvisni tudi od dejanskih okoliščin konkretnega
primera. Z uporabo predlaganih kriterijev lažje
argumentirano presojamo domnevno medicinsko
napako ali domnevno kršitev pojasnilne dolžnosti.
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Načrt pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni v
Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica
Avtor: Alenka Antolinc, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med.
Povzetek
Decembra 2019 so na Kitajskem, natančneje v mestu Wuhan, zaznali večje število respiratornih okužb z
nenavadnim, hujšim potekom, ki so pogosto vodile v intersticijsko pljučnico, pogosto je bila potrebna
podpora dihanju z respiratorjem, neredko je bolezen vodila v smrt. Konec decembra so izolirali
povzročitelja te bolezni, nov virus iz družine koronavirusov, in ga kasneje poimenovali novi koronavirus,
SARS-CoV-2 .
V začetku leta 2020 se je virus prenašal po Aziji, konec januarja pa je prišel v Evropo in Ameriko.
Februarja je virus najhuje prizadel severno Italijo, od tam pa se je uspešno razširil na vso Evropo. V
Sloveniji smo prvi primer odkrili 04.03.2020, uvožen iz Italije, v naslednjih dneh pa je bilo okuženih vse
več, tako da je vlada 12.03.2020 razglasila epidemijo.
Slovenija na epidemijo ni bila pripravljena. Nismo imeli načrta za ravnanje zdravstva v času epidemije,
nismo imeli nadzora nad stanjem osebne varovalne opreme, zdravstveni delavci nismo imeli dovolj
obsežnega znanja iz nalezljivih bolezni, zdravstvene opreme in kadra je v Sloveniji že od nekdaj premalo,
obveščanje zdravstvenih delavcev je bilo pomanjkljivo. Virus je bil nov, neznan, bolezen, ki jo povzroča,
pa nepredvidljiva. Odgovorni so se na začetku odzvali prepočasi, in samo odgovornost ljudi ob razglasitvi
epidemije in iznajdljivost posameznikov in nekaterih zavodov je preprečila katastrofo.
Z razvojem epidemije so se vzpostavili protokoli, napisala navodila, nabavila se je medicinska oprema,
zaščitna oprema, pridobili smo znanja, kako ljudi s covid-19 zdraviti in kako okužbo preprečiti. Kljub
opravljenem delu pripravljenost zdravstva na nov val epidemije ni dobra. Še vedno potrebujemo sodobni
bolnišnici za obravnavo bolnikov z nalezljivimi boleznimi, potrebujemo več kadra, potrebujemo državni
načrt, da nas nov virus, nova epidemija, ne bosta znova presenetila nepripravljenih.
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica smo ob dobri podpori lokalne skupnosti, župana Slovenske
Bistrice in poveljnika Civilne zaščite, ukrepali hitro in zaenkrat učinkovito. Sprejeli smo varnostne ukrepe,
uredili bele, sive in rdeče cone, nabavili osebno varovalno opremo, napisali načrt za delo, ki ga redno
posodabljamo, imenovali smo Skupino za ravnanje v primeru epidemije. Razdelili smo naloge in delavci
jih dobro opravljajo. Vdora okužbe še nismo imeli, prav tako smo z dobrim sodelovanjem z lokalnima
Domovoma za ostarele zaenkrat preprečili vdor okužbe k najšibkejšim članom družbe.
V začetku februarja smo v zdravstvenem domu pričeli s pisanjem Načrta za delo v času epidemije , ki ga
redno dopolnjujemo in oblikujemo. Gre za živ dokument, kot je "živa" epidemija. Dokumenta nisem pisala
samo jaz, pomagali so mi, predvsem v delih, ki jih poznam manj, moji sodelavci, ki se jim na tem mestu za
ves trud in potrpežljivost najlepše zahvaljujem.

1

Predstavitev organizacije

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je
zaposlenih 140 ljudi. V njem delujejo ambulante
družinske medicine z referenčnimi ambulantami,
ambulante za predšolske in šolske otroke, razvojna
ambulanta, ginekološka ambulanta, ambulanta

medicine dela, prometa in športa (MDPŠ). Imamo
tudi
specialistične
ambulante,
nevrologa,
rentgensko
(RTG)
slikanje,
ultrazvok,
antikoagulantno ambulanto (AKA). Prav tako
imamo večji laboratorij, fizioterapijo, patronažno
službo, Center za krepitev zdravja (CKZ),
zobozdravstvene ambulante ter službo nujne
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medicinske pomoči. Opravljamo tudi logopedske in
psihološke obravnave. V stavbi zdravstvenega
doma gostujeta tudi dve koncesionarki, specialistki
družinske medicine in specialist pulmolog. V
zunanjih ambulantah so zaposleni koncesionarji,
imamo samo dve dislocirani zobozdravstveni
ambulanti.
2

Opis problema

Pred začetkom epidemije smo zaposleni v
zdravstvenem domu ugotovili, da na epidemijo
nismo pripravljeni, ne mi v zdravstvenem domu, ne
zdravstvo v celoti. Ni bilo napisanih načrtov
delovanja, navodil, protokolov. Ker se je epidemija
približevala, smo se dela lotili sami in pripravili

načrt delovanja, ki ga vse do danes dopolnjujemo.
Gre za živ dokument, ki nam bo v prihodnjih letih
služil kot osnova za morebitne nove epidemije.
Tako smo analizirali problem, po vzoru ukrepanja
v masovnih nesrečah smo razdelili naloge,
pripravili delovišča, povezali smo se z županom in
lokalnim štabom Civilne zaščite (CZ). Še pred
razglasitvijo epidemije smo uredili delovišče oz.
mobilno ambulanto, sestavljeno iz zabojnikov na
parkirišču
zdravstvenega
doma,
namestili
varnostne ograje za zagotavljanje izolacije, omejili
vstop v stavbo, naredili smo načrt za
prerazporeditev kadrov, sprejeli navodila za
zagotavljanje lastne varnosti.

NAČRT DELA
V primeru tveganega stika s COVID-19 pozitivnim človekom ali v primeru prisotnih znakov respiratornega
obolenja in/ali vročine, se mora vsak delavec nemudoma odstraniti iz delovišča in o tem obvestiti
neposrednega vodjo (ki organizira delo brez njega), le-ta pa vodjo skupine za Covid in strokovno vodjo.
1

Faza: Mirovanje

Skupina za izdelavo in izvajanje načrta za delo v času epidemije spremlja dogajanje po svetu in v skladu
z navodili spreminja načrt dela. Skrbi za zadostne količine osebne varovalne opreme (OVO). Enkrat letno
izvede izobraževanje iz uporabe OVO.

2

Faza: Pripravljalna

Faza se začne, ko je zaznana povečana obolevnost za neko infekcijsko bolezen.
a)
b)
c)
d)

Pregleda se zaščitna oprema in potreba po njej (glavna sestra, odgovorni za OVO)
Sestanek s CZ, županom – oceni se potreba po sodelovanju in priprava
Uvede se omejen vstop v Zdravstveni dom (ZD), kasneje triaža
Izobraževanje o uporabi OVO za vse zaposlene

COVID-19:
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.

H.

| 58

Vhod 1 in 2
Vstop samo za naročene
Brezstično delovanje (brez kartice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS))
Uporaba OVO – VSI kirurške maske, ob zmerno tveganem pregledu maska FFP2, kirurški
plašč/kombinezon, vizir/očala, rokavice, ob tveganem pregledu maska FFP2/FFP3, kirurški
plašč/kombinezon, vizir/očala, nitrilne rokavice
Paciente s sumom na covid-19 poslati na Covid točko za odvzem brisa
Nujne febrilne paciente se z OVO (maska FFP2/FFP3, kirurški plašč/kombinezon, vizir/očala,
rokavice) pregleda v mobilni ambulanti (kontejnerju) in po potrebi odvzame bris nazofarinksa.
Pripravljenost za brise v Domu starejših občanov (DSO) – odvzem in prevoz: delovnik sestra DSO
Slovenska Bistrica in laborantke DSO Poljčane, prevoz hišnik, vikend zdravnik v dežurni ambulanti
(DA), prevoz reševalec v pripravljenosti
Skrb za OVO (član skupine, vsakodnevna dobava, potrebe po njej med delovniki med 7.00 in 7.30)
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Vse ostale službe delajo svoje redno delo, vendar v skladu z navodilu, po vsakem pacientu se
prostor in inventar razkuži ter prezrači, rokavice se zavržejo po vsakem pacientu.
J. Ambulanta nujne medicinske pomoči (ANMP):
a. Bolniki, ki pridejo v ANMP v delovnem času med 6.00-20.00, se najprej oglasijo pri triaži.
Na triaži pacient pove, kdo je njegov osebni zdravnik, in se mu svetuje, da pokliče le-tega
oz. njegovega nadomestnega zdravnika. V primeru, da je le-ta nedosegljiv, mu triaža
svetuje, da pozvoni na domofon ali pokliče 041…. Če pa je pacient prizadet in potrebuje
nujno zdravljenje, triaža bolnika izpraša glede vročine, respiratornih simptomov,
epidemiološke anamneze za COVID-19, nato o prihodu bolnika obvesti dežurnega
zdravnika ali zdravstvenega reševalca po telefonu na telefonsko številko 041…, ki odloči
o nadaljnji obravnavi. Če na tej številki ni dosegljiv, pokliče na 041… (reševalec nujne
medicinske pomoči (NMP)) ali 041… (zdravnik NMP).
b. Bolniki, ki pridejo v ANMP v nočnem času med 20.00-6.00, pozvonijo na domofon ali
pokličejo na telefonsko številko 041… (črna Nokia) zdravstvenega reševalca, ki odloči o
nadaljnji obravnavi.
c. Bolnike, sumljive na COVID-19, obravnavamo v mobilni ambulanti (kontejnerju), zaščiteni
z OVO (maska FFP2/FFP3, kirurški plašč/kombinezon, vizir/očala, nitrilne rokavice) in po
potrebi odvzamemo bris nazofarinksa. Bolnike, nesumljive za COVID-19, obravnavamo v
urgenci ali dežurni ambulanti, zaščiteni s kirurško masko (IIR) in rokavicami.
d. Zaščitno opremo, ki jo hranimo v dežurni ambulanti/urgenci za ponovno uporabo (vizirje,
plašče), po uporabi skrbno razkužimo.
e. V času vikenda zdravnik, ki dela v dežurni ambulanti 8.00-13.00, po predhodnem klicu iz
DSO Slovenska Bistrica/Poljčane, opravi bris na COVID-19 pri varovancih DSO, po
potrebi opravi hišni obisk. Zdravstveni tehnik v pripravljenosti (051…) pelje zdravnika v
DSO, nato pa bris v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano( NLZOH).
K. Delo NMP (nujna medicinska pomoč)/NRV (nujno reševalno vozilo) na terenu:
a. Bolnike, sumljive na COVID-19, obravnavamo zaščiteni z OVO (FFP2/FFP3, kirurški
plašč/kombinezon, vizir/očala, nitrilne rokavice).
b. Bolnike, nesumljive na COVID-19, obravnavamo zaščiteni s kirurško masko (IIR) in
rokavicami.
I.

3

Faza: Začetna

Faza se začne, ko je nekaj dni povečano število okuženih oz. ko so navodila spremenjena na ravni države.
Prav tako se lahko začne v primeru zaznanih okužb v naših občinah ali med zaposlenimi.
A. VHOD 1 IN 2
B. Vstop samo za naročene (v seznamih naročenih potrebno označiti, da je pacient prišel, zraven
zapisati morebitne spremljevalce), ob vhodu je potrebno vsakega povprašati o simptomih
respiratornega obolenja (izmeriti telesno temperature, če je takšna zahteva Nacionalnega inštituta
za javno zdravje/Ministrstva za zdravje (NIJZ/MZ)
C. Obravnava po telefonu, kolikor je mogoče
D. Brezstično delovanje
E. Laboratorij samo za nujne odvzeme, odvzemi krvi pri febrilnih pacientih ob pregledu v mobilni
ambulanti (kontejnerju).
F. Obvezna OVO (maska IIR, kirurški plašč/predpasnik, vizir/očala, rokavice) pri vsakem stiku s
pacienti (redne ambulante, laboratorij, fizioterapija (FTH), center za krepitev zdravja (CKZ),
patronaža), ob zmerno tveganem pregledu maska FFP2/FFP3, kirurški plašč/kombinezon,
vizir/očala, rokavice, ob tveganem pregledu maska FFP2, kirurški plašč/kombinezon, vizir/očala,
nitrilne rokavice.
G. Pregled febrilnih pacientov v mobilni ambulanti (kontejnerju) z OVO in po potrebi odvzem bris
nazofarinksa.
H. ANMP
a. Bolniki, ki pridejo v ANMP v delovnem času med 6.00-20.00, se najprej oglasijo pri triaži.
Na triaži pacient pove, kdo je njegov osebni zdravnik, in se mu svetuje, da pokliče le-tega
oz. njegovega nadomestnega zdravnika. V primeru, da je le-ta nedosegljiv, mu triaža
svetuje, da pozvoni na domofon ali pokliče 041…. Če pa je pacient prizadet in potrebuje
nujno zdravljenje, triaža bolnika izpraša glede vročine, respiratornih simptomov,
epidemiološke anamneze za COVID-19, nato o prihodu bolnika obvesti dežurnega
zdravnika ali zdravstvenega reševalca po telefonu na telefonsko številko 041…, ki odloči
o nadaljnji obravnavi. Če na tej številki ni dosegljiv, pokliče na 04… (reševalec NMP) ali
041… (zdravnik NMP).
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I.

4

Faza: Epidemija
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
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b. Bolniki, ki pridejo v ANMP v nočnem času med 20.00-6.00, pozvonijo na domofon ali
pokličejo na telefonsko številko 041… (črna Nokia) zdravstvenega reševalca, ki odloči o
nadaljnji obravnavi.
c. Bolnike, sumljive na COVID-19, obravnavamo v mobilni ambulanti (kontejnerju) zaščiteni
z OVO (FFP2/FFP3, kirurški plašč/kombinezon, vizir, nitrilne rokavice) in po potrebi
odvzamemo bris nazofarinksa. Bolnike, nesumljive za COVID-19, obravnavamo
IZKLJUČNO V URGENCI, zaščiteni z masko IIR, rokavicami, vizirjem/očali in/ali
plaščem/predpasnikom. Dežurno ambulanto ohranjamo kot čisti prostor.
d. Zaščitno opremo, ki jo hranimo v dežurni ambulanti/urgenci za ponovno uporabo (vizirje,
plašče), po uporabi skrbno razkužimo.
e. V čakalnico Promedice je potrebno bolnike vnašati brezstično (brez zdravstvene kartice)
f. V času vikenda zdravnik, ki dela v dežurni ambulanti 8.00-13.00, po predhodnem klicu iz
DSO Slovenska Bistrica/Poljčane, opravi bris na COVID-19 pri varovancih DSO in po
potrebi varovanca tudi pregleda. Zdravstveni tehnik v pripravljenosti (051…) pelje
zdravnika v DSO, nato pa bris na NLZOH.
Delo NMP/NRV na terenu
a. Bolnike, sumljive na COVID-19, obravnavamo zaščiteni z OVO (FFP2/FFP3, kirurški
plašč/kombinezon, vizir/očala, nitrilne rokavice).
b. Bolnike, nesumljive na COVID-19, obravnavamo zaščiteni s kirurško masko (IIR), nitrilnimi
rokavicami in vizirjem/očali.

Vhod 1 in 2
Vhod 2 samo za nosečnice, nujne ginekološke paciente, AKA, posvetovalnico in zaposlene
Prekinitev dela preventivnih storitev, FTH, po navodilu NIJZ in MZ.
Pregledi otrok v razvojni ambulanti, odraslih v amb. dr. Pavlović, vsak zdravnik 1 dan, 13 ur dnevno
Febrilni pacienti pregledani v mobilnih ambulantah (kontejnerjih) ali poslani na covid točko, če leta ni v SB
Povečan obseg telefonske centrale: vsaj 3 številke 13 ur dnevno
Naročanje v covid točko – telefonsko
Omejitev patronažnih obiskov na minimum
Laboratorij samo za nujne
Brisi v DSO – sestra DSO in laborantke
Administrativne ambulante družinske medicine in pediatrije po svojem urniku, obstoječe telefonske
številke
Reševalna spremenjen urnik – stalne ekipe
Zdravniki ločeno delo: samo NMP ali samo ambulante
Na covid delovišču sodelujejo vsi zdravniki občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica, Makole
s svojimi ambulantnimi in referenčnimi sestrami po urniku
Ločeni prostori NMP in NRV
Sprotno urejanje spletne strani (informatik)
Obveščanje zaposlenih
Ambulanta za nujno medicinsko pomoč (ANMP)
a. Bolniki, ki pridejo v ANMP v delovnem času med 6.00-20.00, se najprej oglasijo pri triaži.
Na triaži pacient pove, kdo je njegov osebni zdravnik, in se mu svetuje, da pokliče le-tega
oz. njegovega nadomestnega zdravnika. V primeru, da je le-ta nedosegljiv, mu triaža
svetuje, da pozvoni na domofon ali pokliče 041…. Če pa je pacient prizadet in potrebuje
nujno zdravljenje, triaža bolnika izpraša glede vročine, respiratornih simptomov,
epidemiološke anamneze za COVID-19, nato o prihodu bolnika obvesti dežurnega
zdravnika ali zdravstvenega reševalca po telefonu na telefonsko številko 041…, ki odloči
o nadaljnji obravnavi. Če na tej številki ni dosegljiv, pokliče na 041… (reševalec NMP) ali
041… (zdravnik NMP).
b. Bolniki, ki pridejo v ANMP v nočnem času med 20.00-6.00, pozvonijo na domofon ali
pokličejo na telefonsko številko 041… (črna Nokia) zdravstvenega reševalca, ki odloči o
nadaljnji obravnavi.
c. Bolnike, sumljive na COVID-19, obravnavamo v mobilni ambulanti (kontejnerju) zaščiteni
z OVO (FFP2/FFP3, kirurški plašč/kombinezon, vizir/očala, nitrilne rokavice) in po potrebi
odvzamemo bris nazofarinksa. Bolnike, nesumljive za COVID-19, obravnavamo
IZKLJUČNO V URGENCI, zaščiteni z masko IIR, rokavicami, vizirjem/očali in kirurškim
plaščem. Dežurno ambulanto ohranjamo kot čisti prostor.
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d. Zaščitno opremo, ki jo hranimo v dežurni ambulanti/urgenci za ponovno uporabo (vizirje,
plašče), po uporabi skrbno razkužimo.
e. V čakalnico Promedice je potrebno bolnike vnašati brezstično (brez zdravstvene kartice)
f. V času vikenda zdravnik, ki dela v dežurni ambulanti 8.00-13.00, po predhodnem klicu iz
DSO Slovenska Bistrica/Poljčane, opravi bris na COVID-19 pri varovancih DSO in po
potrebi varovanca tudi pregleda. Zdravstveni tehnik v pripravljenosti (051…) pelje
zdravnika v DSO, nato pa bris na NLZOH
Delo NMP/NRV na terenu
a. Bolnike, sumljive na COVID-19, obravnavamo zaščiteni z OVO (FFP2/FFP3, kirurški
plašč/kombinezon, vizir/očala, nitrilne rokavice).
b. Bolnike, nesumljive na COVID-19, obravnavamo zaščiteni s kirurško masko (IIR), nitrilnimi
rokavicami in vizirjem/očali.

5
5.1

Covid delovišče
Delovišča

Sprejem klica
Dispečer sprejme klic (0…..) od zdravnika naših pripadajočih občin. Pridobi podatke o imenu in priimku,
rojstne podatke, telefonsko številko in pacienta vnese v Promedico v ustrezno COVID delovišče (…). Nato
pokliče pacienta in mu dodeli termin pregleda. Interval 15 minut.
Triaža
Triažer sprejme pacienta na razdalji 1,5 metra in preveri (ustno) identiteto ter poskrbi za njegovo pot do
kontejnerja. Poskrbi, da ima pacient pravilno nameščeno masko in da si pred vstopom razkuži roke z
razkužilom, ki je pred kontejnerjem.
Zdravnik
Zdravnik v kontejnerju v OVO (FFP2/FFP3 maska, vizir/očala, kirurški plašč/kombinezon, kapa in nitrilne
rokavice) pregleda pacienta, po potrebi odvzame bris nazofarinksa ali odredi odvzem krvi. Nato napiše
izvid v Promedico, tudi anamnezo (bistvene podatke) ter pošlje recepte. Če je potrebno, pripravi in pošlje
napotnico, dispečer v tem primeru poskrbi za natis le-te.
SESTRA – dipl.med.sestra
Pomaga pri delu zdravnika, posname EKG, izmeri krvni tlak, saturacijo, temperaturo, če tega ne stori
zdravnik. Odvzame vzorec krvi in po potrebi odvzame bris nazofarinksa.
SESTRA – srednja medicinska sestra
Nadzor slabših bolnikov v posebnem kontejnerju, ki čakajo na prevoz v bolnišnico.
Prevoz
Če je potreben prevoz bolnika v bolnico, ne gre pa za rdečo aktivacijo, ga opravi nenujno vozilo s
spremljevalcem (nujno dostopen kisik). Če gre za nujno aktivacijo, zdravnik pokliče 112 in prosi za nujni
prevoz bolnika.
Prevoz brisov
Čez teden opravi prevoz brisov hišnik, lahko tudi sanitetni šofer, vikend zdravstveni tehnik v pripravljenosti.
Po odvzemu je lahko bris na sobni temperaturi največ 2 uri. Če je čas do transporta daljši, shranimo bris
za največ 24 ur v hladilnik na 4°C, nato ga transportiramo na sobni temperaturi.
Razporede za vsa delovišča dela …, vse odsotnosti je potrebno javiti na telefonsko številko 041… ali na
...@gmail.com.

5.2

Oprema kontejnerja

Kontejner sprejem:
− miza
− stol
− telefon in slušalke
− računalnik
− online čitalec
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−

protokoli za triažo

Kontejner odrasli:
− miza
− računalnik
− pregledovalna postelja
− 3 stoli (pacient, zdravnik, sestra)
− radiator
− prenosni defibrilator (lifepack 12)
− merilec krvnega tlaka
− merilec nasičenosti krvi s kisikom
− merilec temperature
− stetoskop
− otoskop
− brise za covid
− brise za strepa test
− epruvete za odvzem krvi
− razkužilo
− incidens robčki
Kontejner za opazovanje:
− kisik v kontejnerju za opazovanje
− stojalo za infuzijo v kontejnerju za opazovanje
− pregledovalna postelja
− stol za nadzorno sestro
− radiator
Kontejner za otroke:
− miza
− pregledovalna postelja
− 3 stoli (pacient, zdravnik, sestra)
− radiator
− merilec krvnega tlaka
− merilec nasičenosti krvi s kisikom
− merilec temperature
− stetoskop
− otoskop
− brise za covid
− brise za strepa test
− epruvete za odvzem krvi
− razkužilo
− incidens robčki
Kontejner za preoblačenje:
− čisti in nečisti del
− koši za odpadne obleke
− ogledalo (kontrola oblačenja)
− zaščitno opremo
− razkužila
Prenosno stranišče:
− Pripelje ga CZ, ko jih aktiviramo.
5.3

Delovni čas

Delo se prilagaja glede na fazo epidemije.
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1. pripravljalna : po potrebi se uporabi kontejner, ni stalnega kadra, ni opremljen
2. začetna: po potrebi se uporabi, je polno opremljen
3. epidemija:
a. 11.00 – 15.00
b. 8.00 – 11.30, 14.30 – 18.00
c. 8.00 – 12.00, 12.00 – 16.00, 16.00 – 20.00
Zaščitna oprema

5.4

Vsi, ki delajo na delovišču covid, morajo imeti polno zaščitno opremo: maska FFP2/FFP3, vizir ali očala,
kirurški plašč ali kombinezon, kapo, visoke nitrilne rokavice. Med pacienti zdravstveni delavec menjuje
samo rokavice, po koncu dela zavrže preostalo OVO, očala pa razkuži (glej prilogo 2). V kontejnerju za
sprejem je dovolj kirurška maska, saj zaposleni ne bo imel stika s pacienti, le preko priprtega okna. V
nasprotnem primeru, ob stiku s pacientom, ima polno OVO.

5.5

Malica in odmor

Med malico in odmori je nujno potrebno ohranjanje varnostne razdalje (vsaj 1,5m) med zaposlenimi.
Zaščitna oprema, brisi

5.6

Potrebe po zaščitni opremi se dnevno javlja Skupini za načrt dela med epidemijo (… na tel.št. 041… ali na
...@gmail.com).
Čiščenje

5.7
5.7.1
−
−
−

Čiščenje kontejnerjev
z oznako Izolacijski prostor
z oznako Filter
z oznako A, B, v katerem je bil prisoten pacient s sumom na okužbo Covid-19.

Kontejner se po vsakem pacientu odpre in zrači 10 minut. Po koncu izmene se kontejner odpre, nato ga
očisti čistilka. Zaščitna varovalna oprema čistilke:
−
−
−
−
−

FFP3/FFP2 + vizir/očala,
zaščitni kombinezon/vodo odbojni plašč,
nitrilne rokavice
zaščitna kapa
zaščita za obuvalo.

Kontejner ostane odprt. Iz kontejnerja se najprej odstranijo koši z odpadki. Čistilka pomije tla in razkuži
prostor (delovno površino, stene, tla) z nahrbtnim razprševalcem (Ecocid S 1% raztopina). Prostor zapusti,
da se razpršeno razkužilo posuši. Razkužilo mora delovati 30 minut. Slačenje in odlaganje OVO – navodilo
je enako kot pri slačenju reševalcev NMP.

5.7.2

Čiščenje ambulant v prostorih ZD

Ambulanta se prezrači (10 minut). Zaščitna varovalna oprema čistilke v fazi 1:
−
−
−

kirurška maska
delovna zaščitna oblačila,
rokavice.

Zaščitna varovalna oprema čistilke v fazi 2:
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−
−
−
−

maska IIR,
plašč/ predpasnik
vizir/očala,
rokavice.

Prostor se očisti z običajnimi čistilnimi in razkužilnimi sredstvi. Poudarek pri čiščenju je na vseh površinah,
ki prihajajo v stik z rokami (kljuke, ograja, vrata, stoli).

5.7.3

Čiščenje in razkuževanje reševalnega vozila

Po prevozu Covid-19 pozitivnega pacienta ali pri sumu na okuženega pacienta, voznik reševalnega vozila
sleče OVO, ko je pacient nameščen v reševalno vozilo, oziroma ko voznik preneha sodelovati pri oskrbi
pacienta. Opremo odloži v vrečo za zdravstvene odpadke in jo odloži na tla v bolniškem prostoru. Vedno
poskrbi, da ostane vozniška kabina nekontaminirana. Vožnja z zaščitnimi očali ali celoobrazno masko je
nevarna, saj se lahko notranjost vizirja orosi in se vidljivost zmanjša. Ko pacienta pripeljete do ciljne
ustanove, reševalcu spremljevalcu, ki še vedno nosi OVO, pomagajo zaposleni na sprejemu. Voznik naj
ne zapušča vozniškega prostora in se po nepotrebnem ne izpostavlja nevarnosti za okužbo. Vozilo naj
med predajo pacienta ostane odprto, da se prezrači. Ob vrnitvi na izhodiščno lokacijo se vozilo parkira na
vnaprej dogovorjenem odprtem prostoru za čiščenje. Vozilo je nato treba pravilno očistiti in razkužiti s
čistilno razkužilnim sredstvom, pri tem se je potrebno zaščititi s kirurško masko z vizirjem, zaščitnim vodo
odbojnim plaščem ali predpasnikom z rokavi in nitrilnimi rokavicami. Voznik si namesti rokavice, da lahko
pomaga spremljevalcu pri slačenju. Če je v lokalnem okolju možno, se reševalno vozilo dezinficira z
napravo za aerosolno dezinfekcijo. Razpršuje se 3 minute, nato se počaka 30 minut, da se prostor osuši.
Če aerosolna dezinfekcija ni mogoča, izdatno prebrišite vse kontaminirane površine z alkoholnim
razkužilom (vsaj 60% vsebnosti alkohola) in zračite vozilo dve uri. Predviden čas čiščenja je potrebno javiti
DCZ (Dispečerski center zdravstva), v primeru sočasne nujne intervencije se uporabi rezervno vozilo.
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Priporocilo-za-delo-ekip-NMP.pdf

5.7.4

Čiščenje in razkuževanje dežurne ambulante, urgentnega prostora in skupnih prostorov

Zagotavljati je potrebno vsakodnevno in redno čiščenje ter razkuževanje delovnih mest in prostorov, do
katerih imajo dostop zaposleni in pacienti. Pred začetkom čiščenja se zaščitimo z ustrezno osebno
varovalno opremo (OVO):
−
−
−

nitrilne rokavice
kirurška maska
FFP2/FFP3, kirurški plašč/kombinezon, vizir/očala, nitrilne rokavice (sum na COVID-19).

Pred uporabo in po odstranitvi rokavic in maske si je treba temeljito umiti in/ali razkužiti roke.
Prostor najprej dobro prezračimo (najmanj 1 uro), nato površine prostorov očistimo s čistilno razkužilnim
sredstvom (vsaj 60% vsebnosti alkohola). Pri uporabi čistilno razkužilnih sredstev upoštevamo navodila
proizvajalca. Skrbno očistimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, pipe umivalnikov,
tipkovnice, računalniških mišk, stoli, stikala,...). Prostor tudi med čiščenjem zračimo (odprta okna). Za
čiščenje in razkuževanje je dolžan poskrbeti vsak zaposleni sam.
Kadar sumimo, da je bil v prostoru pacient z znaki na COVID-19, prostor dezinficiramo z napravo za
aerosolno dezinfekcijo. Za dezinfekcijo potrebujemo 33 minut, v tem času v prostor ne vstopamo.
V skupnih prostorih se zaposleni zadržujejo čim krajši čas ter spoštujejo varnostno razdaljo med ljudmi.
Po uporabi skupnih prostorov zaposleni poskrbi za redno prezračevanje.
VIR: Povzeto iz NIJZ
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Protokol testiranja za SARS-cov-2 za zdravstvene delavce ZD Slovenska Bistrica po
izpostavitvi bolniku s COVID-19

Zdravstveni delavci so zaradi narave dela izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom. Okužbo lahko
prenesejo na bolnike, sodelavce in v domače okolje.
Ukrepi v protokolu so napisani v skladu z že veljavnimi predpisi ZD Slovenska Bistrica, navodili Ministrstva
za zdravje in NIJZ ter so usmerjeni v zmanjšanje možnosti prenosa okužbe z novim koronavirusom.
Poudariti je potrebno, da tveganje za prenos z naštetimi ukrepi zmanjšujemo, ne moremo ga povsem
izničiti.
Ukrepi se spreminjajo glede na spodaj navedene faze kadrovske razpoložljivosti, o katerih presodi skupina
odgovornih oseb za preprečevanje okužb v ZD Slovenska Bistrica.
Po tveganem stiku zdravstvenega delavca z bolnikom s COVID-19 mora le-ta nemudoma obvestiti
neposrednega vodjo, le-ta pa obvesti skupino odgovornih oseb za preprečevanje okužb v ZD
Slovenska Bistrica. Nadaljnji ukrepi se izvedejo glede na fazo razpoložljivosti zdravstvenih
delavcev.

7
7.1

Faze razpoložljivosti zdravstvenih delavcev
Faza 1: na voljo je dovolj zdravstvenih delavcev

Po tveganem stiku zdravstvenega delavca z bolnikom s COVID-19, se zdravstvenega delavca odstrani iz
delovnih procesov, pri katerih bi se lahko bolezen prenesla na bolnike ali sodelavce, za obdobje 14 dni.
Obliko odsotnosti zdravstvenega delavca z njegovega običajnega delovišča dogovorita ZD Slovenska
Bistrica in zdravstveni delavec.
Po preteku 14. dneva od tveganega stika se zdravstvenega delavca (če se v tem obdobju niso pojavili
znaki/simptomi okužbe s COVID-19) testira na okužbo s SARS-CoV-2. V kolikor to zahtevajo okoliščine,
se lahko delavca na pobudo skupine odgovornih oseb za preprečevanje okužb v ZD Slovenska Bistrica
testira tudi prej.
Zdravstveni delavec, pri katerem je test na SARS-CoV-2 14. dan od tveganega stika negativen, se brez
ovir vrne v delovni proces.
Pri vrnitvi v delovni proces so možne izjeme, te izjeme opredeli skupina odgovornih oseb za preprečevanje
okužb v ZD Slovenska Bistrica (npr. podaljšanje odsotnosti zdravstvenim delavcem, ki skrbijo za najbolj
rizične bolnike npr. močno imunsko okvarjene bolnike itd.).
Načrt obravnave pozitivnega zdravstvenega delavca izdela skupina odgovornih oseb za preprečevanje
okužb v ZD Slovenska Bistrica individualno.

7.2

Faza 2: Število razpoložljivih zdravstvenih delavcev je omejeno

Po tveganem stiku zdravstvenega delavca z bolnikom s COVID-19 se zdravstvenega delavca odstrani iz
delovnih procesov, pri katerih bi se lahko bolezen prenesla na bolnike ali sodelavce, za obdobje 7 dni.
Obliko odsotnosti zdravstvenega delavca z njegovega običajnega delovišča dogovorita ZD Slovenska
Bistrica in zdravstveni delavec.
Po preteku 7. dneva od tveganega stika se zdravstvenega delavca (če se v tem obdobju niso pojavili
znaki/simptomi okužbe s COVID-19) testira na okužbo s SARS-CoV-2. V kolikor to zahtevajo okoliščine,
se lahko delavca na pobudo skupine odgovornih oseb za preprečevanje okužb v ZD Slovenska Bistrica
testira tudi prej.
Zdravstveni delavec, pri katerem je test na SARS-CoV-2 negativen, se brez ovir vrne v delovni proces. Pri
vrnitvi v delovni proces so možne izjeme, te izjeme opredeli skupina odgovornih oseb za preprečevanje
okužb v ZD Slovenska Bistrica (npr. podaljšanje odsotnosti zdravstvenim delavcem, ki skrbijo za najbolj
rizične bolnike npr. močno imunsko okvarjene bolnike itd.).
Zdravstveni delavec, pri katerem je test na SARS-CoV-2 pozitiven, mora biti v izolaciji in se ponovno
testirati 14. dan od tveganega stika. Negativni zdravstveni delavec prične z delom, načrt obravnave
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pozitivnega zdravstvenega delavca izdela skupina odgovornih oseb za preprečevanje okužb v ZD
Slovenska Bistrica individualno.

7.3

Faza 3: Število razpoložljivih zdravstvenih delavcev je zmanjšano, zmožnost zagotavljanja
zdravstvene oskrbe je ogrožena

Po tveganem stiku zdravstvenega delavca z bolnikom s COVID-19 naj zdravstveni delavec nosi običajno
kirurško masko na delu ves čas v obdobju 14 dni po tovrstnem stiku. Skrbno naj upošteva higienska
priporočila in skrbno spremlja svoje zdravstveno stanje v obdobju 14 dni.
Če zdravstveni delavec znotraj 14 dni po tveganem stiku z bolnikom s COVID-19 zboli s prehladnimi
znaki ali vročino, naj NEMUDOMA preneha z opravljanjem dela, ki je tvegano za prenos na bolnike
in sodelavce, in obvesti svojega neposredno nadrejenega. Po telefonu se z nadrejenim dogovori
za odvzem kužnin zgornjih dihal na SARS-CoV-2 v skladu s protokolom zdravstvene ustanove.

8

Obravnava zaposlenega v ZD Slovenska Bistrica, ki ima znake akutne okužbe dihal

Zdravstveni delavec oziroma zaposlen v ZD Slovenska Bistrica z akutno okužbo dihal z ali brez vročine,
ne glede na to, ali potrebuje hospitalizacijo, se obravnava v administrativni ambulanti ZD. O odsotnosti
obvesti svojega nadrejenega. Testiranje za Covid-19 se izvede vsem zaposlenim z znaki okužbe dihal v
čim krajšem možnem času.
Utemeljitev potrebe po testiranju: Testiranje na okužbo z novim korona virusom se izvaja zaradi
preprečevanja širjenja okužbe v zdravstvenih ustanovah.
Lokacija odvzema za testiranje: Testiranje se izvede v ZD Slovenska Bistrica ali v Vstopni ambulanti Covid
19 v Mariboru po naročilu lečečega zdravnika. Bris v NLZOH odpelje hišnik ali v popoldanskem času
reševalec.
Telefonska številka NLZOH MB je 041 803 884.
Dežurni Epidemiolog je dosegljiv na 02 460 2341.

8.1

Zaključek izolacije in vrnitev na delovno mesto po preboleli bolezni COVID-19

(MZ: 181-70/2020/735 z dne 19.06.2020)
V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri zaposlenih pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kakor tudi
potrjene okužbe pri oskrbovancih, se izvajalec zdravstvene dejavnosti pri načrtovanju potrebnih ukrepov,
poveže z območno pristojnim epidemiologom.
Območno pristojni epidemiolog je dne 15.7.2020 posredoval sledeča navodila:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pcr_dokument_oblikovan_15.6.pdf
Priporočila glede obravnave oseb, ki so prebolele covid-19 (ne veljajo za osebe z imunsko motnjo* in
kritično bolne, ki so se zdravili v enoti za intenzivno zdravljenje)
Držimo se strategije, ki temelji na simptomih in znakih bolezni covid-19.(16–22)
1. Oseba (vključno z zdravstvenim delavcem), ki je prebolela covid-19, se lahko vrne na delovno
mesto 14 dni po umiritvi simptomov in znakov bolezni (brez vročine, umiritev kašlja in drugih
simptomov in znakov) oziroma 14 dni po pozitivnem PCR testiranju, če je okužbo prebolevala brez
simptomno. Ponovno PCR testiranje ni potrebno.
2. Pri osebi, ki je dokazano prebolela covid-19 ali imela utemeljen sum na covid-19 v domačem okolju
in je že minilo 14 dni od umiritve simptomov in znakov bolezni ter je predvidena za kakršnokoli
terapevtsko ali diagnostično zdravstveno obravnavo, ponovno PCR testiranje ni potrebno.
3. Pri osebi, ki je imela hujši potek bolezni covid-19 in je potrebovala bolnišnično obravnavo, PCR
testiranje 14 dni po umiritvi simptomov in znakov bolezni ni potrebno. Izjema so osebe z imunskimi
motnjami*. V primeru, da je po 14 dneh bris še pozitiven, ponavljamo brise na 7 dni do prvih dveh
zaporedno negativnih brisov, odvzetih v razmiku vsaj 24 ur.
4. Če se oseba, ki je prebolela covid-19, pozneje ponovno testira in je test pozitiven, menimo, da je
v obdobju 8. tednov od začetka bolezni pozitiven test odraz stare okužbe. Glede na dosedanje
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podatke, te osebe niso kužne in ni potrebna izolacija. Za dodatne informacije se lahko posvetujete
z infektologom in/ali epidemiologom.
5. Če oseba, ki je prebolela covid-19 in po zgoraj navedenih kriterijih ni več kužna, zboli z vročino ter
simptomi in znaki, značilnimi za drugo infekcijsko bolezen, ponovno PCR testiranje ni potrebno.
Za testiranje se odločimo, če simptomi in znaki ustrezajo covid-19.
Bolniki, ki so preboleli okužbo, naj še naprej upoštevajo vsa navodila, ki so podana za splošno populacijo
za preprečevanje širjenja epidemije: razkuževanje in umivanje rok, vzdrževanje osebne razdalje, prepoved
druženja v večjih skupinah in podobno.

8.2

Vrnitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev na delo po odrejeni karanteni zaradi prihoda iz
držav na »rdečem seznamu«

Po preteku 10. dneva od prihoda v Slovenijo se zdravstvenega delavca (če se v tem obdobju niso pojavili
znaki/simptomi okužbe s COVID-19) testira na okužbo s SARS-CoV-2. Zdravstveni delavec, pri katerem
je test na SARS-CoV-2 10. dan od prihoda negativen, se brez ovir vrne v delovni proces.

9

POVEZAVE

https://www.youtube.com/watch?v=2CHyP3jMbRs
https://www.youtube.com/watch?v=VqhQJG7JX1g
https://www.youtube.com/watch?v=n7CW5pb2oHQ

Slovenska Bistrica, 25.08.2020
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Zaključek

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica smo
pripravili navodila za delo v času epidemije
covida-19. Za vse zaposlene je bilo to prvo
srečanje s pandemijo in ne zavod in ne država na
to nismo bili pripravljeni. Bolezen je bila nova,
načini prenosa še ne popolnoma jasni, protokoli
za obravnavo in zdravljenje nepopolni oziroma jih
ni bilo. Ker se odgovorni na Ministrstvu za
zdravje, na NIJZ in vlada na naše pozive k
organizaciji dela niso odzvali, smo morali sami
pripraviti navodila za delo. Po 6 mesecih
ugotavljamo, da so naša interna navodila še vedno
naš krovni dokument, saj enovitega načrta s strani
države še vedno ni. Podarjenega časa v mirovanju
epidemije odgovorni niso izkoristili za izdelavo
enotnih protokolov, za povečanje kapacitet
bolniških postelj, za izdelavo kliničnih in
transportnih poti, za obveščanje zdravstvenega in
nezdravstvenega kadra, za enotnost informacij, za
pripravo Načrta za delovanje zdravstva v času
epidemije.
Z velikimi koraki smo stopili v drugi val
epidemije in samo čas bo pokazal, ali smo se v
Slovenski Bistrici s skupnimi močmi na zahtevne
mesece dobro pripravili.
Po koncu epidemije, kdaj in kakšen že bo, bodo
morali odgovorni v državi narediti Načrt
delovanja zdravstva v času epidemije/pandemije,
zgraditi bodo morali novi infekcijski bolnišnici s
sodobnimi prostori, prirejenimi za obravnavo
prenosljivih bolezni, ostale zdravstvene zavode pa
ustrezno adaptirati, da bo zagotovljena fizično
ločena obravnava okuženih ljudi, povečati bodo
morali število bolniških postelj in število
zdravstvenega kadra.
Želja in upanje vseh je, da nas naslednja
epidemija ne bi ponovno dosegla nepripravljenih.
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