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Zadeva: Odgovor na dopis Srebrne niti, združenja za dostojno starost
Zveza: vaše elektronsko sporočilo z dne 17. 8. 2021

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) ste naslovili dopis, v katerem nas 
sprašujete, če so bili strokovni nadzori, ki so bili v domovih za starejše odrejeni po zaključku 
prvega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19, že zaključeni in kakšni so sprejeti sistemski 
in kratkoročni ukrepi, ki bodo izboljšali delovanje domov za starejše v časih epidemij. Zanima 
vas, če je ena od ugotovitev tudi ta, da je kadrovska zasedba v domovih za starejše popolnoma 
nezadostna in če bodo temu sledili ukrepi, katerih prvi naj bi bil po vašem mnenju podpis 
kadrovskih normativov. Sprašujete nas, kakšna so zadnja navodila glede ravnanja v primerih 
novih okužb v domovih za starejše. Seznanjate nas, da razpolagate z informacijami, da ob 
pojavu okužbe z virusom SARS-CoV-2 prihaja do ponovnega zaprtja domovih za starejše, kar 
ocenjujete kot slabo rešitev.

V povezavi z vašimi vprašanji vas seznanjamo, da strokovni nadzori s svetovanjem na področju 
zdravstvene nege pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (tudi domovih za starejše in drugih 
socialnovarstvenih zavodih) kontinuirano potekajo. Zato so nekateri že zaključeni, nekateri 
postopki pa še v teku. Povzetka poročil, ki ga je o opravljenih strokovnih nadzorih s 
svetovanjem pripravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije sta dostopna na 
spletnih povezavah:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Dolgotrajna/Porocilo-o-opravljenih-
rednih-strokovnih-nadzorih-s-svetovanjem-predstavljeno-na-sestanku-s-SVZ-26.-7.-2021.pdf in 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Dolgotrajna/Porocilo-o-opravljenih-
izrednih-strokovnih-nadzorih-s-svetovanjem-v-SVZ-predstavljeno-na-sestanku-s-SVZ-26.-7.-
2021.pdf. 

Ugotovitveni zapisnik, ki ga sestavi komisija, ki je opravila strokovni nadzor s svetovanjem, 
vključuje tudi predloge ukrepov in roke za odpravo pomanjkljivosti. MZ je na Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) podalo tudi 
pobudo, da se z ugotovitvami opravljenih nadzorov seznani tudi svet socialnovarstvenega 
zavoda oziroma drugi pristojni organ upravljanja. V zadnjem letu je bilo veliko aktivnosti MZ in 
MDDSZ usmerjenih v strokovno podporo zaposlenim v socialnovarstvenih zavodih s ciljem 
krepitve njihovih kompetenc za kakovostno in varno opravljanje storitev ter tudi za izboljšanje 
pogojev bivanja.

V povezavi z vašim vprašanjem glede kadrovskega normativa pojasnjujemo, da je, kot je v 
svojem revizijskem poročilu ugotavljalo že Računsko sodišče v letu 2019, epidemija v 
socialnovarstvenih zavodih poudarila zlasti manko kadra na področju osnovne in socialne 
oskrbe. Kadrovski normativ v delu zdravstvene nege III. kategorije je bil že spremenjen s 
Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, čemur je namenjenih dodatnih 4,4 mio eur letno. 
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Hkrati pa še poteka pregled predloga kadrovskih normativov, ki so jih pripravili predstavniki 
različnih strok na področju zdravstvene dejavnosti. 

Glede vašega vprašanja o aktualnih priporočil za socialnovarstvene zavode v povezavi s SARS-
CoV-2 v Republiki Sloveniji, vas usmerjamo na dokument Priporočila za preprečevanje in 
zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih, dostopen na spletni 
strani: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/izvajalci-zdravstvenih-
storitev/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-Cov-2-v-SVZ-
12072021.pdf. 

MZ meni, da popolna zapora obiskov v socialnovarstvenih zavodih ni ustrezen javnozdravstveni 
ukrep. Zato je potrebno narediti vse, da kljub spremenjenim razmeram, ki smo jim priča zaradi 
prisotnosti virusa SARS-CoV-2, skupaj zagotovimo pogoje za čim višjo stopnjo normalizacije 
življenja v vseh okoljih. Svetuje se cepljenje proti virusu SARS-CoV-2, ki je priporočljivo za vse 
(razen za tiste, ki imajo kontraindikacijo za cepljenje, kar pa je izjemno redko), saj s tem ne 
zmanjšamo le tveganja lastnega zbolevanja za koronavirusno boleznijo, ampak tudi tveganje 
prenosa virusa SARS-CoV-2 v krogu svoje družine, na delovnem mestu in v širši skupnosti.
Prav tako se, s ciljem zaščite uporabnikov v socialnovarstvenih zavodih, svetuje preverjanje 
pogoja PCT pri obiskovalcih, obiskovalce pa naproša tudi za upoštevanje ukrepov, ki 
zmanjšujejo tveganje prenosa virusa SARS-CoV-2. 

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Klavdija Kobal Straus mag. Franc Vindišar
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo državni sekretar

Vročiti:

- Srebrna nit, združenje za dostojno starost, srebrna.nit@gmail.com - po e pošti
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