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Zadeva: Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko o triažiranju v 
domovih starejših občanov

V polemičnih odzivih na zdravstveno triažiranje stanovalcev domov starejših občanov (DSO) 
med epidemijo Covid-19 (epidemija), se kritično omenja neodzivnost Komisije Republike 
Slovenije za medicinsko etiko (v nadaljevanju: KME RS) na način njegovega izvajanja. S tem v 
zvezi želi KME RS sporočiti, da je 29. maja Ministrstvo za zdravje obvestila o svojem stališču do 
poteka epidemije, ki vključuje tudi triažiranje stanovalcev v DSO in je objavljeno na spletni strani 
Ministrstva. 

KME RS ponavlja, da ni bila seznanjena z načinom triažiranja stanovalcev in ga zato ne more 
komentirati. Izraža pa upanje, da so bile odločitve ob spoštovanju njihovih pravic in dostojanstva 
ter upoštevanju funkcionalnega stanja, strokovno utemeljene in da jih je za vsakega stanovalca 
mogoče tudi pojasniti. Spričo nenadnih epidemičnih razmer in nujnosti ukrepanja, kakršnega 
doslej v DSO nismo poznali, KME RS ne izključuje možnosti pomanjkljivosti, ki jih je potrebno 
pravično oceniti. Zato je predlagala, da skupina neodvisnih strokovnjakov vsestransko presodi 
kriterije, po katerih se odloča, kdaj se lahko pričakuje, da bo bolnišnično zdravljenje lahko še 
koristno. KME RS predlaga, da se morebitne pomanjkljivosti s korektivnimi ukrepi odpravi in 
tako zagotovi, da bo ob ponovni potrebi triažiranje stanovalcev potekalo usklajeno s strokovnimi 
in etičnimi kriteriji. 

Po mnenju KME RS polemična medijska obravnava triažiranja ne prispeva k boljšemu 
sodelovanju zdravstva z DSO, ocenjuje pa, da je s korektivnimi ukrepi dopolnjeno triažiranje 
lahko korak v to smer. Ob tem želi opozoriti, da je slovenska družba med najhitreje starajočimi 
se na svetu, nima pa specialistov geriatrije, ki bi oblikovali doktrinarna stališča do zdravstvene 
oskrbe stanovalcev v DSO tudi v izjemnih razmerah.

Za Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko
dr. Božidar Voljč, dr. med.,

predsednik KME RS
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