
Spoštovani,
 
v vednost vam posredujemo izjavo, ki smo jo danes posredovali medijem:
 
 
Zbornica-Zveza odločevalce opozarja na nujno potrebno razširitev prostora 
soodločanja partnerjev pri reševanju krize v zdravstvu – ali zakaj so medicinske 
sestre in babice preslišane, kljub večkratnim  vsebinskim pobudam za reševanje krize 
v zdravstvu
 
 
Zbornica-Zveza kot predstavnica najštevilčnejše skupine zaposlenih v zdravstvu ni bila 
povabljena na posvet pri predsedniku države, zato želimo odločevalce v zdravstvu po tej 
poti opozoriti na nujno potrebno razširitev prostora soodločanja partnerjev pri reševanju 
krize v zdravstvu.
 
Odločevalce v zdravstvu pozivamo k aktivnostim in odločitvam, ki bodo prispevale k 
vzdržnemu sistemu zdravstvenega varstva. Ta mora temeljiti na solidarnosti, vzajemnosti in 
pravičnosti in biti usmerjen v ohranjevanje zdravja, preprečevanje in zgodnje odkrivanje 
bolezni, ustrezno zdravljenje, zdravstveno ter babiško nego in rehabilitacijo.
 
Državljani – med njimi je veliko bolnikov in njihovih svojcev, si zaslužijo odgovornejšo 
zdravstveno in siceršnjo politiko in politike. Potrebujemo reforme, ki bodo usmerjene k 
ljudem in kjer ne bo prostora za uveljavljanje koristi do sedaj privilegiranih skupin, zato je 
nujno potrebna razširitev prostora soodločanja partnerjev.
 
Stroka zdravstvene in babiške nege želi neposredno sodelovati v reformnih procesih in 
prispevati k delovanju sistema zdravstvenega varstva, kamor je močno vpeta. Zaposleni na 
področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe smo pripravljeni, usposobljeni, imamo 
znanje in želimo sodelovati v dobro državljanov in v dobro bolnikov.
 
Vlado RS spodbujamo, naj sprejme poklicno skupino izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege kot enakovredne deležnike v sistemu zdravstvenega varstva, saj bodo le tako 
omogočeni celoviti in pravi reformni procesi.

Lep pozdrav / Best regards,
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