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Pogajanja UKC z zdravniki, s sestrami pa ne

JANA JUVAN
ANDREJA KUTIN
Potem ko so mariborski kardiologi
napovedali morebitno stavko zaradi
nezadovoljstva z ureditvijo njihovega

dela v pripravljenosti , torej pri
nujni medicinski pomoči, se je vodstvo

Univerzitetnega kliničnega
centra ( UKC) Maribor pričelo pogajati

z zdravniškim sindikatom Fides ,

da bi skupaj prišli do soglasja. Fides
je za vodstvo bolnišnice pripravil
svoj predlog " za rešitev nastale situacije

v smislu povečanega obsega dela
v rednem delovnem času" . Kakšen naj
bi ta predlog natančneje bil in kaj jim
je na to odgovorilo vodstvo bolnišnice

, nam niso želeli sporočiti , menda
pa naj bi šlo za plačilo za povečan
obseg dela.

Fides je konec minulega tedna svoj
predlog posredoval vodstvu UKC Maribor.

V sredo pa je vodstvo UKC Maribor

Fidesu poslalo odgovor. Izjav ne
dajejo.

Čakajo namreč, da se pogajanja
zaključijo, in bodo na koncu sporočili

končni rezultat , so nam povedali
v UKC Maribor. Predsednik Fidesa

Konrad Kuštrin včeraj še ni bil seznanjen

z odgovorom UKC Maribor.
" Naš predlog je bil, da se delo v pripravljenosti

drugače vrednoti kot doslej ,

torej da se bolje plača. Ne tako , kot je
bilo prej, ker to ni imelo pravne podlage.

Prav se mi pa zdi , da se zadeva
reši za celo ekipo in ne le za zdravnike.

" Toda glede medicinskih sester se
Fides z vodstvom bolnišnice ni pogajal.

Kdo v imenu sester?

Ob pingpongu med vrhom mariborskega

kliničnega centra in Fidesom se

zato poraja vprašanje , kje bodo v dogovoru

pristale medicinske sestre. " V
sindikatu delavcev v zdravstveni negi
skrbno sledimo dogodkom , saj so ne
nazadnje tudi medicinske sestre v
timu, ki v urgentnih primerih oskrbi
bolnika. Zaenkrat v postopkih niso
bile omenjene in prav bi bilo, da se njihovo

delo ocenjuje po enakih kriterijih
kot delo zdravnikov. Tudi medicinske
sestre morajo po klicu v primeru urgentnega

posega priti v službo in opraviti

svoje strokovno delo ," opozarja
Lidija Peršuh, vodja sindikata zdravstvenih

delavcev v UKC Maribor in
članica republiškega odbora sindikata.

Kljub temu njihov sindikat pri
pogovorih naj ne bi sodeloval. Jelka
Mlakar, predsednica krovnega sindikata

delavcev v zdravstveni negi: "Ko
bo znana odločitev direktorja UKC
Maribor Gregorja Pivca, bomo preučili

zadevo in videli , ali je potrebno
sodelovanje republiškega sindikata.
Zaenkrat pa se s tem ukvarja naša
predstavnica regijskega odbora. Smo
pa mnenja, da se mora vse obravnavati

na enak način." Kdo se torej pogaja v
imenu sester ? " One imajo svoje sindikate

in se na nas niso obrnile. Nimamo
niti pravice reševati njihove problematike

, tudi čebi to želeli ," nam je še dejal
Kuštrin.

Plačujejo jih po minutah
Nesoglasja med vodstvom in kardiologi

trajajo že nekaj časa, začela pa so

Za višja plačila urgentnih posegov na kirurgiji
UKC Maribor se za zdaj pogajajo le z zdravniškim
sindikatom Fides, sindikat delavcev zdravstvene
nege dogajanje zaenkrat le opazuje
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se zaradi kadrovske podhranjenosti in
zastarelega rentgenskega aparata, kar
oboje otežuje njihovo delo in podaljšuje

čakalne vrste, predvsem pa je za
zaposlene moteč novi sistem plačevanja

njihovega urgentnega dela , torej
takrat, ko so v " stanju pripravljenosti " .
Kot smo že pisali , so bile urgentne
ekipe za reševanje človeka s srčnim infarktom

, ki jo sestavljajo štirje zaposleni
, plačane z okoli 40 evri , bolnišnica

pa iz zdravstvene blagajne za posamezno

intervencijo prejme 4300 evrov.

Doslej so bili enajst let za delo v
pripravljenosti plačani po posegu ,

zdaj jih plačujejo po minutah ,

medtem ko so njihovi kolegi v Ljubljani

še vedno plačani po posegu.
Vodstvo UKC Maribor nasprotno
meni , da je izvor negodovanja kardiologov

drugje , v uvedbi elektronskega
evidentiranja delovnega časa , ki

marsikomu v bolnišnici ni pogodu.
S takšnimzaostrovanjem razmer naj
se tudi ne bi strinjala cela ekipa mariborskih

kardiologov.

Bolnišnica prejme za intervencijo 4300 evrov, ekipi pa (do) plača le 40 evrov. ( Sašo Bizjak)

Zaposlene najbolj
moti novi sistem
plačevanja
urgentnih posegov
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