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Odgovor na vaš dopis št. 152/2019 z dne 10. 12. 2019
Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege

Spoštovani,
na Ministrstvo za zdravje (nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili dopis Kompetence v
zdravstveni negi, št. 152/2019 z dne 10. 12. 2019, v katerem nas naprošate, da pojasnimo
pravno podlago za uporabo dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v
dejavnosti zdravstvene nege oziroma pojasnimo ali je navedeni dokument zavezujoč še za
karkoli drugega, kot za izvedbo prerazporeditev tehnikov zdravstvene nege na delovna mesta
diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena prehodnih in končnih določb Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v
nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).
V nadaljevanju vam podajamo odgovor na vaše vprašanje:
Potreba po sprejemu dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti
zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu: dokument), izhaja iz ZZDej-K. Minister, pristojen za
zdravje je k dokumentu podal soglasje 16. maja 2019. Dokument je sprejel Razširjen strokovni
kolegij za zdravstveno in babiško nego dne 17. maja 2019. S sprejemom dokumenta so pričeli
teči roki iz petega odstavka 38. člena ZZDej-K; t.j. roki za revizijo oziroma sprejem akta o
sistemizaciji delovnih mest in roki za ponudbo pogodb tehnikom zdravstvene nege, ki so
izpolnjevali pogoje iz prvega in drugega ostavka navedenega člena za zaposlitev na delovno
mesto diplomirane medicinske sestre, zaposlenim iz tretjega odstavka navedenega člena pa
tudi ponudbo pogodbe o izobraževanju ob delu.
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Dokument, do katerega lahko dostopate na spletni strani: http://flipbooks.prelom.si/ZZ_PoklicneKompetence_FlipBook.pdf tako predstavlja, kakor ugotavljate, podlago za realizacijo
38. člena ZZDej-K, obenem pa tudi natančno povzema poklicne kompetence in aktivnosti, ki jih
bolničar negovalec, tehnik zdravstvene nege in diplomirana medicinska sestra usvojijo v okviru
formalnega izobraževanja oziroma zgolj povzema to, kar se od zaposlenih po zaključenem
formalnem izobraževanju, opravljenem strokovnem izpitu oziroma pridobljeni licenci, lahko
pričakuje, da v okviru svojega poklica izvajajo samostojno, kakovostno in varno. Formalno
izobraževanje navedenih poklicnih skupin v zdravstveni negi, se v obdobju, na katerega se
nanaša 38. člen prehodnih in končnih določb ZZDej-K, ni spreminjalo; s tem tudi ne poklicne
kompetence in aktivnosti, ki jih posamezna poklicna skupina na področju zdravstvene nege
usvoji v okviru formalnega izobraževanja.
Organizacija dela in zakonitost le tega, je skladno z določbami 31. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), odgovornost poslovodstva
zavoda. Odgovorni nosilec za področje zdravstvene nege je pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti
odgovoren za organizacijo zdravstvene nege in vzpostavitev pogojev za strokovno, kakovostno
in varno izvajanje zdravstvene nege, med kar sodi tudi delegiranje in izvajanje dela
zdravstvenih delavcev skladno s poklicnimi kompetencami posamezne poklicne skupine.
Vsebina dokumenta se tako tesno povezuje in je lahko v pomoč izvajalcem zdravstvene
dejavnosti pri načrtovanju in izvajanju zdravstvene dejavnosti tudi skladno s 55. in 64. členom
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08
– ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD,
64/17, 1/19 – odl. US in 73/19), ki določata, da zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja
vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na razpolago
ustrezno opremo, pri čemer mora biti zdravstveni delavec vpisan v register oziroma imeti za
samostojno delo pridobiti licenco. Dokument kot tak ne zmanjšuje poklicnih kompetenc in
aktivnosti poklicnih skupin v zdravstveni negi.

Skladno z vašim zaprosilom, bomo vaš dopis in dogovor ministrstva objavili na spletni strani
https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/,

in

sicer

v

poglavju

Poklicne

kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
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S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus,
sekretarka
in
Matevž Lakota,
podsekretar

Kristina Kuhanec Tratar
V.D. GERENRALNE DIREKTORICE

Vročiti:
-

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po elektronski pošti

V vednost:
-

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, gp.svz@gov.si – po elektronski pošti

-

Domovom za starejše in posebnim zavodom za odrasle – po elektronski pošti

-

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po
elektronski pošti

-

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si –
po elektronski pošti
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