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Odbor za zdravstvo se je posvetil
področju standardov in normativov v
zdravstvu
Ljubljana, 12. februarja - Odbor za zdravstvo je danes razpravljal o problematiki
standardov in normativov v zdravstvu ter o pomanjkanju strokovnega kadra v
zdravstvu. Kot so ugotavljali predlagatelji seje, poslanci SDS, so za varno in
strokovno obravnavo bolnikov standardi in normativi nujni. Razprava se je večkrat
dotaknila primera pomanjkanja anesteziologov v UKC Maribor.
Poslanec SDS Franc Pojbič je v uvodu poudaril, da bi v Sloveniji morali povečati operativnost
zdravstva in zmanjšati izdatke in določiti odgovornost vodstev zdravstvenih ustanov, nujno pa bi
bilo tudi bolj primerno število strokovno ustrezno usposobljenega osebja. V zdravstvenem
sistemu še vedno ne deluje merjenje uspešnosti in kakovosti izvajalcev zdravstvenih storitev.
Nekatere bolnišnice pa tudi ne dosegajo zadostnega števila zdravstvenih storitev glede na
mednarodne standarde.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Sandra Tušar je poudarila, da ministrstvo ne more
vplivati na število razpisanih specializacij. Glede standardov in normativov je Tušarjeva opozorila,
da modra knjižica standardov in normativov, ki so jo pripravili v zdravniški zbornici, vsebuje
predvsem časovne normative, ne ureja pa, kaj in kako bi moral delavec v tem času narediti. Po
njenih besedah tudi nobena evropska država normativov nima urejenih v zakonodaji, kar
zahtevajo zdravniške organizacije, saj se tehnologija tako hitro spreminja, da je treba te normative
pogosto spreminjati.
Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar je opomnila, da so
sistemizacije delovnih mest v zdravstvenih zavodih stare že več kot 20 let. "Realnost v zdravstvu
je popolnoma drugačna, ležalna doba se je skrajšala, intenziteta dela se je povečala za vsaj 100
odstotkov v bolnišnicah, priliv bolnikov je vedno večji in dejstvo je, da v zdravstvu na področju
zaposlenih ni rezerv," je dejala.
Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin je posvaril, da zdravniki bodo uveljavili
standarde in normative, "bodisi v dogovoru s politiko, bodisi na silo". Zdravniki namreč po
besedah Kuštrina tega pritiska ne zdržijo več. Kuštrin je kot že večkrat doslej omenil tudi možnost
stavke, "če bo treba, da bo vlada potrdila te standarde".
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Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo
Fakin pa je menil, da je treba določiti vsaj minimalni kadrovski varnostni normativ, torej koliko
posegov minimalno mora vsak zdravstveni delavec opraviti, da je še varen. "Imam občutek, da ali
ne znamo ali pa ne želimo tega storiti," je dejal. Znova je tudi opozoril, da zgolj dvig plač
zaposlenih v zdravstvu brez zagotovitve dodatnega denarja, kar se je v preteklosti že večkrat
naredilo, ni mogoč.
Pojbič je danes izpostavil tudi še nerešen primer pomanjkanja anesteziologov v Univerzitetnem
kliničnem centru (UKC) Maribor, ki je po prepričanju SDS pokazatelj stihijskega dela ministrstva
za zdravje. Vprašal se je, zakaj odgovorni v preteklosti niso storili dovolj, da bi v Mariboru imeli
ustrezno število anesteziologov, saj do te situacije ni prišlo čez noč.
Podpredsednik zdravniške zbornice Valentin Sojar je pojasnil, da skušajo na zbornici sedanji
sistem razpisovanja specializacij, ki je vezan na število diplomantov in upokojevanje, prilagoditi
tako, da bi preverjali tudi potrebe na terenu. A ob tem je opozoril, da je zdravnikov v Sloveniji
preprosto premalo, vseh manjkov zato ne zmorejo takoj pokriti, ker specialistov posameznih strok,
kot sta na primer nevrologija ali anesteziologija, preprosto ni.
Poslanka SDS Nada Brinovšek se je vprašala, kdo je v resnici kriv za nastale razmere v Mariboru
- je kriv UKC Maribor sam, zdravniška zbornica ali morda ministrstvo. Podobno se je poslanec
SMC Jani Möderndorfer vprašal, kdo je prepozno odreagiral, da je do zapleta v Mariboru sploh
prišlo. "Vsaka zdravstvena ustanova mora znati planirati, ve, koliko ima zaposlenih, kdo bo šel v
pokoj. Zakaj smo sicer ustanovili še eno medicinsko fakulteto?"
Poslancema je odgovoril predsednik odbora za zdravstvo Tomaž Gantar, ki je bil v preteklosti tudi
minister za zdravje. Kot je dejal, dogajanje v Mariboru ne preseneča nobenega od bivših
ministrov, saj se je vedno gledalo le na število zaposlenih v zdravstvu. Kot je pojasnil, je sedel v
dveh vladah in v obeh opozarjal, da za zaposlovanje zdravnikov ne more veljati enako merilo kot
pri šolnikih ali sodnikih, ki jih ima Slovenija nadpovprečno veliko. A žal v obeh koalicijah ni imel
podpore pri drugih ministrih. Izrazil je upanje, da ima v tej vladi ministrica za zdravje večjo moč in
bo uspela narediti korak naprej. Ob tem pa je opozoril, da zgolj povečanje števila zdravnikov in
medicinskih sester ne bo zagotovilo varnosti in kakovosti našega zdravstvenega sistema.
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