Radio Slovenija 1, Danes do 13-ih
Doseg / Reach: 144000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 13:01
Trajanje / Duration: 2 min

09. 04. 2014

1

Delovne razmere postajajo vse bolj nevzdržne

Naročnik: SVIZ
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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RADIO SLOVENIJA 1, 09.04.2014, DANES DO 13-IH, 13.01
ROK PINTAR (voditelj): Zaradi nesprejetih optimalnih standardov in normativov v zdravstvu postajajo
delovne razmere vse bolj nevzdržne. Danes so se, kot rečeno, oglasili tud i v sindikatu delavcev v
zdravstveni negi. Dovolj jim je dolgotrajne ignorance odgovornih, zato v skrajnem primeru ni izključena
niti stavka. Liana Buršič.
LIANA BURŠIČ (novinarka): Medicinskih sester v zdravstvenem in socialnem varstvu je enostavno premalo,
da bi lahko zagotavljale kakovostno in varno nego pacientom, pravi predsednica sindikata delavcev v
zdravstveni negi Jelka Mlakar.
JELKA MLAKAR: Trdimo da jih je samo za hospitalizirane bolnike, se pravi za ležeče bolnike v 26 bolnišnica,
premalo 21% oz 1500 medicinskih sester.
BURŠIČ: Zdaj jih je 20 tisoč z bolničarji vred in v intenzivni terapiji denimo, bi morala biti ena sestra na
pacienta, zdaj je ena na tri ali več.
BURŠIČ:
MLAKAR: Kar pa pomeni po raziskavah v bistvu potencialno nevarnost da en pacient od teh umre zaradi,
ker je medicinska sestra naredila napako. Seveda so preobremenitve 50 in 100% večje kot bi smele biti.
BURŠIČ: Medicinske sestre so močno preobremenjene, se strinja tudi sekretarka sindikata Flori Banovac.
FLORI BANOVAC: Seveda etični pogon kar je bil naš moto mnogo, mnogo let, počasi usiha. Utrujenost je
prevelika, napori so preveliki, odgovornost se jim nalaga vedno večja.
BURŠIČ: V sindikatu zahtevajo da se vlada opredeli do kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni
in babiški negi, ki so napisani že sedem let in lani dopolnjeni. Kako naprej se bodo odločili na petkovi
skupščini – ali počakajo novega zdravstvenega ministra ali pa intenzivirajo sindikalne pritiske, pravi
Mlakarjeva.
MALKAR: Stavka je možna.
BURŠIČ: A stavka bo res skrajni ukrep, še dodaja Mlakarjeva.

