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Ce ne bo nujno,

se zdravstvenemu

domu izognite!
zaradi kršitve veljavnih predpisov, kolektivnih

Sredina stavka ni ukrep
proti pacientom, ampak

pogodb in stavkovnih sporazumov zahtevajo
tudi plačilo stavke.
Medicinske sestre zahtevajo tudi kadrovske
normative zaradi preobremenitve in izgorelosti
na delovnem mestu, ohranitev dostojanstva
zaradi številnih groženj o odpuščanjih in plačilo

proti vladi
Milena Krstič

- Planine

za vse opravljeno delo. »Dovolj imamo dela

na etični pogon,

-

»Paciente prosimo, da v sredo v
Velenje
času stavke, ki se ji pridružujemo tudi v
zdravstva in socialnega varstva ter

pravi Mihevčeva, Skomšek

sindikatu

sindikatu

delavcev v zdravstveni negi Zdravstvenega
doma Velenje, (razen, če to ne bo nujno

Zagotovljena bo
nujna medicinska in
socialnovarstvena pomoč

potrebno) ne prihajajo v zdravstveni dom,

glasi prošnja predsednice in predsednika
obeh sindikatov Darinke Mihevc in Boštjana
se

Skomška.

Oba sindikata

se

pa dodaja, da upa, da ljudje vedo, da si v borbi
zase prizadevajo za kakovostno in varno zdravstveno

bosta pridružila stavki

javnega sektorja, ki bo v Sloveniji potekala v
sredo, 23. januarja, med 7. in 19. uro. Stavkovne
zahteve so bolj ali manj znane. Na prvem
mestu je priznanje vlade, da jih prizna za

enakovredne

socialne partnerje v dogovorih o
pogojih dela in ceni dela za javne uslužbence,
da se letos in prihodnje leto dodatno ne zniža
masa plač za javne uslužbence in da vlada
odstopi od namere po zmanjšanju števila javnih
uslužbencev, ki presega odstotek skupnega
števila zaposlenih na letni ravni. Poleg tega pa

Medicinske sestre zahtevajo
tudi kadrovske normative

nego.

»Ne

gre za stavko proti

pacientom,

ampak proti vladi, zato paciente prosimo
za razumevanje

in pomoč.

Rutinske, odložljive storitve
se

preložijo

V času stavke bo zagotovljena nujna medicinska
pomoč, nega in oskrba oziroma bodo
opravljene vse tiste storitve zdravstvene nege,
katerih opustitev bi vodila v poslabšanje
stanja bolnikov (ohranjanje življenjsko

zdravstvenega

pomembnih funkcij, zagotavljanje nujne
medicinske pomoči in zdravstvene nege, opravljanje
nujnih reševalnih prevozov, vse storitve
zdravstvene nege v zvezi s porodom.
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