
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
F: 01 478 60 58 
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 181-70/2020/946
Datum: 3. 8. 2020 

Zadeva: Javno pismo - odgovor
Zveza: Javno pismo Srebrna nit sporoča – DOVOLJ JE! z dne 29. 7. 2020 

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili javno pismo, v 
katerem poudarjate potrebo po krepitvi javne službe na področju zdravstvene in socialno 
varstvene dejavnosti. Navajate, da javnosti še vedno ni znano, kje in koliko postelj bo država 
zagotovila za potrebe negovalnih COVID-19 oddelkov. Navajate, da se Hrastnik ne sme 
ponoviti, pri čemer navajate, da ponovno umirajo starejši v domovih za starejše. Opozarjate na 
potrebo po sprejemu kadrovskih normativov za domove za starejše ter zahtevate odreditev 
sistemskega nadzora nad zdravljenjem obolelih in umrlih za COVID-19 v času epidemije. 
Ministrstvo pozivate, da naj nemudoma omogoči široko javno razpravo Zakona o dolgotrajni 
oskrbi. Poudarjate, da je zapiranje domov za starejše za obiske nesprejemljivo in zahtevate 
ničelno toleranco do vsakršne diskriminacije na podlagi starosti na vseh področjih življenja. 

V okviru pristojnosti ministrstva pojasnjujemo, da je poslanstvo ministrstva skrb za razvoj 
kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva, na način, da se zagotavlja dostopna, 
učinkovita, kakovostna in varna zdravstvena oskrba ter najvišja stopnja varovanja in krepitve 
zdravja za vse prebivalce. Pojasnjujemo vam, da se je ministrstvo do sedaj aktivno vključilo v 
pomoč vsakemu socialno varstvenemu zavodu (v nadaljnjem besedilu: SVZ), v katerem je prišlo 
do pojava okužbe. Kot smo že večkrat opozorili menimo, da je ključni element varnosti pred 
vnosom okužbe v SVZ upoštevanje preventivnih ukrepov, s poudarkom na dosledni higieni rok, 
dosledni uporabi osebne varovalne opreme glede na epidemiološke razmere, spremljanju 
epidemioloških razmer in zdravstvenem stanju oskrbovancev, zaposlenih in obiskovalcev, fizični 
distanci, kjer je to možno in skrbni obravnavi ter ustreznem nameščanju oskrbovancev glede na 
njihov epidemiološki status. Seznanjamo vas, da SVZ vse pogosteje poročajo o nespoštovanju 
nujnih preventivnih ukrepov s strani obiskovalcev, zato vas prosimo za pomoč pri ozaveščanju 
širše javnosti, zlasti vse laične javnosti, ki se vključuje v življenje v domovih za starejše, da prav 
upoštevanje ukrepov preprečevanja vnosa okužbe v SVZ trenutno predstavlja najpomembnejše 
orodje v boju proti virusu SARS-CoV-2. Neupoštevanje ukrepov za preprečevanje okužbe s 
SARS-Co-V-2 ne predstavlja visokega tveganja le za posameznega oskrbovanca, pri katerem 
obiskovalec krši pravila, ampak v primeru vnosa okužbe, tveganje tudi za druge oskrbovance v 
SVZ, za zaposlene in tudi za družine tako obiskovalcev, kakor zaposlenih oziroma širše družbe. 

V povezavi z vašimi opozorili glede potrebe po spremembi kadrovskih normativov v domovih za 
starejše, vas seznanjamo, da je tudi ministrstvo večkrat opozorilo na neustreznost kadrovskih 
normativov v delu socialne oskrbe, ki jo uporabniki plačajo iz lastnih virov in izvajanje katere je 
pogosto prevaljeno na zdravstvene delavce, za delo katerih se sredstva za izvajanje storitev 
zdravstvene nege in rehabilitacije zagotavljajo iz javnih virov. Ministrstvo je v okviru predlogov 
za Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2020 predlagalo dodatni kategoriji zdravstvene nege, ki 
prinašajo tudi izboljšanje kadrovskega normativa.
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V povezavi z vašim pozivom, da naj ministrstvo nemudoma omogoči široko javno razpravo 
predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, vas seznanjamo, da bo v času trajanja javne razprave 
možno sodelovanje vse zainteresirane javnosti. 

Podpiramo vaš poziv po čim višji stopnji normalizacije življenja v SVZ, vključno z možnostjo 
obiskov in izhodov, ki naj se izvajajo na način, da pri vseh aktivnostih čim bolj zmanjšamo 
tveganje okužbe z virusom SARS-CoV-2 tako pri oskrbovancih, kakor zaposlenih, ki so prav 
tako ključni, da se oskrbovanem lahko zagotovi kakovostne in varne storitve zdravstvene nege 
ter oskrbe. Podporo vaši zahtevi po ničelni toleranci na podlagi starosti ministrstvo izraža tudi z 
dodatno aktivno podporo, namenjeno starejšim, pa tudi izvajalcem, ki zagotavljajo storitve, ki jih 
populacija starejših potrebuje.

Zahvaljujemo se vam za stališča, ki ste jih delili z nami in vas lepo pozdravljamo.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

Pripravila:
mag. Klavdija Kobal Straus
sekretarka

Dr. Tina BREGANT
DRŽAVNA SEKRETARKA
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