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1 Povzetek študije
Študija je bila izvedena od 2015 do 2017 v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za
medicino dela, prometa in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana.
Predstavniki sindikata si prizadevamo, da bi bilo delo in predvsem obremenitve
zaposlenih v zdravstveni negi v skladu z delovno pravno zakonodajo, čim bolj usklajeno
poklicno in zasebno življenje medicinskih sester in babic ter ustrezno plačilo za
opravljeno delo.
Hkrati se skozi sindikalne aktivnosti nenehno soočamo z vsakodnevnimi stiskami,
preobremenjenostjo in izgorelostjo zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege
ter oskrbe. Vzroki so številni, po naši oceni ključni naslednji:
-

pomanjkanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev na trgu
dela, zaradi neustreznega planiranja izobraževalnih mest (srednje poklicno,
srednje strokovno izobraževanje in izobraževanje na visoko strokovnem in
univerzitetnem programu oz. na I., II., in III. Bolonjski stopnji),

-

neustrezno planiranje potreb po kadrih v zdravstvenih in socialno varstvenih
zavodih,

-

šibek management, ki daje prednost ekonomskim učinkom, ne kakovostnemu in
varnemu zagotavljanju storitev in ne skrbi za zdravje in varnost zaposlenih,

-

zahtevnost, obremenjenost – pomanjkanje kadra,

-

škodljivi vplivi, ki pomembno prispevajo k obolevnosti in izčrpanosti zaposlenih

-

šibka samopodoba zaposlenih, ki ne uveljavljajo svojih interesov in pravic iz
delovnopravne zakonodaje, temveč pred sebe postavijo najprej uporabnika,
potem pa še delodajalca

-

slabi medosebni odnosi, pomanjkanje timskega dela.

Zaradi vsega naštetega smo v program dela v obdobju od 2014 do 2018 zapisali, da
bomo z vsemi sindikalnimi sredstvi uveljavili kadrovske standarde in normative; z
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uveljavitvijo večjega števila zaposlenih bomo zagotovili kakovostnejšo in varnejšo
zdravstveno nego pacientom in varnejše in kakovostnejše delovno okolje za zaposlene.
Hkrati smo v sindikatu ugotavljali, da v RS nimamo ocene obremenitev, tveganj in
škodljivih vplivov za delovna mesta medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in
bolničarjev, čeprav vemo, da je zdravstveno in socialno varstvo področje dela, ki po vseh
raziskavah sodi med najbolj tvegana področja dela.
Empirično ugotavljanje zahtevnosti, obremenitev in škodljivosti na delovnih mestih na
eni strani in na drugi strani izgorelost, beg v bolniški stalež, nezmožnost prenašanja
zahtevnih psihičnih in fizičnih obremenitev na delovnih mestih ter soočenje z vedno
daljšo delovno dobo od nas terjajo ustrezno ukrepanje v smeri zagotavljanja zdravih
delovnih mest (promocija zdravja, ukrepi za zagotavljanje varnega delovnega okolja,…),
zadostnega števila zaposlenih ter možnost predčasne upokojitve zaposlenih na
najzahtevnejših delovnih mestih- poklicno zavarovanje.
Z vključitvijo v delovno skupino za ureditev poklicnega zavarovanja na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo na dobri poti, da poklicno
zavarovanje ustrezno uredimo tudi za poklicne skupine, ki jih zastopamo. Znotraj tega
projekta smo pridobili tudi soglasje za izvedbo raziskave Zdravstvena ogroženost
medicinskih sester v Republiki Sloveniji na podlagi umrljivosti, bolnišničnih obravnav in
bolniškega staleža. Raziskava je bila izvedena v letih 2015 in 2017.; izvajalec je Klinični
inštitut za medicino dela in športa.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je Kliničnemu inštitutu za medicino dela,
prometa in športa, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana naročil izvedbo raziskave
o obremenjenosti, tveganjih in izpostavljenosti medicinskih sester, babic ter bolničarjev;
inštitut je z ekspertno skupino izvedel ocene tveganja za reprezentativna delovna mesta
po metodi Črnivec-Molan (Črnivec R, Molan M. Ocena tveganja in ukrepi za zagotovitev
varnosti in zdravja pri delu, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za
medicino dela, prometa in športa, Ljubljana 2007).
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Ocene tveganja sta izvedli dve skupini strokovnjakov, ki sta vključevali zdravnika
specialista medicine dela, prometa in športa, psihologa in diplomirano medicinsko
sestro Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v letih 2015 do 2017.
Povzeto po ugotovitvah strokovnjakov izhaja, da je iz navedenih ocen tveganja
zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi razvidno, da se delovna mesta med seboj
razlikujejo tako glede ekoloških, fizioloških, psihičnih obremenitev in škodljivosti kot
tudi glede zdravstvenih zahtev delovnega mesta. Med ekološkimi obremenitvami izstopa
predvsem izpostavljenost virusom, bakterijam, parazitom, kemičnim snovem kot so
razkužila in čistila, nikakor pa ne gre zanemariti izpostavljenosti umazaniji predvsem pri
negi pacienta. Praktično na vseh delovnih mestih so prisotne različne fiziološke
obremenitve in zahteve, ki so uvrščene med efektorno udejstvovanje, dinamično mišično
delo, vključno z ročnim premeščanjem bremen, na mnogih delovnih mestih izstopajo
zahteve glede ostrine vida, sposobnosti lokalizacije izvora zvoka oziroma zahteve glede
drugih čutil. Izjemno pomembne so tudi psihične zahteve in obremenitve, ki se
pojavljajo v večjem ali manjšem obsegu praktično na vseh opisanih delovnih mestih. Na
različnih delovnih mestih so različne tudi socio-organizacijske zahteve delovnega mesta
kot so zahteva po primerni stopnji strokovne izobrazbe, dopolnilnem izobraževanju,
delovnih izkušnjah, izmenskemu delu, nadurnem delu itd. Po navedbi preiskovank in
preiskovancev je veliko psihičnih in organizacijskih obremenitev povezanih z
nezadostnim številom delavcev, ki se v javnem sektorju ne nadomeščajo skladno z
naraščajočimi zahtevami in potrebami.
Za vsa delovna mesta velja, da so predvsem pomembni ukrepi za varovanje zdravja in
varnosti na delovnem mestu v smislu odprave ali vsaj zmanjševanja obremenitev in
škodljivosti, ki so predstavljeni oziroma predlagani v posameznih ocenah tveganja (kot
npr. spremembe tehnoloških postopkov z nadomestitvijo nevarnega dela z manj
nevarnimi postopki dela, mehanizacija, zamenjava nevarnih snovi z manj nevarnimi,
učinkovito kadrovanje, določitev delovnih mest, kjer je potrebno izvajati periodične
preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, potrebne ergonomske
rešitve v okviru humanizacije dela, redno spremljanje virusnih markerjev HBV, HCV, HIV
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ter zaščitna cepljenja itd.). Pri tem je potreben multidisciplinarni pristop in aktivno
sodelovanje izvajalcev medicine dela (specialistov medicine dela, prometa in športa),
varnostnih inženirjev, delavcev in delodajalcev. Pomembno je tudi redno opravljanje
preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev in predvsem izvedba ukrepov, ki so
predlagani s strani izvajalcev medicine dela in služb varnosti pri delu.
Nikakor ne gre zanemarjati dejstva, da je na razbremenitev medicinskih sester potrebno
razmišljati že pri načrtovanju, oblikovanju, graditvi in rekonstrukciji objektov in nabavi
opreme. Pri tem je potrebno vgrajevati naprave in pripomočke, ki omogočajo
medicinskim sestram varnejše in manj obremenjujoče delo s pacienti. V svetu se že v
praksi uveljavlja slogan »Nič dvigovanja za medicinske sestre«. Zato je pomembno, da se
spoznanje, da je tako delo mogoče, vnaša in uči tudi v vzgojno izobraževalnih inštitucijah
tako tam, kjer se vzgajajo MS kot tudi tam, kjer se vzgajajo bodoči načrtovalci
zdravstvenih objektov in zdravstvene opreme.
Dobra stran izvedene pilotne študije je, da smo prvič v Sloveniji pričeli z raziskovanjem
obremenitev, škodljivosti in zahtev na delovnih mestih medicinskih sester in s tem
odprli to pomembno področje proučevanja, katerega končni cilj je izboljšati razmere na
delovnih mestih v zdravstveni negi.
Obe študiji: »Zahtevnost, obremenjenost, tveganja in škodljivi vplivi na tipičnih delovnih
mestih medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev v zdravstvenem
in socialnem varstvu« ter »Zdravstvena ogroženost medicinskih sester v Republiki
Sloveniji na podlagi umrljivosti, bolnišničnih obravnav in bolniškega staleža « bosta po
mnenju ekspertov medicine dela metodološki vodnik za podobne raziskave drugih
ogroženih poklicnih skupin.
Če povzamemo; vsa delovna mesta medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in
bolničarjev so po raziskavi sodeč, delovna mesta, na katerih so zaposleni prekomerno
obremenjeni, izpostavljeni številnim škodljivim vplivom in nevarnostim.
K raziskavi smo pristopili z različnimi empirično postavljenimi tezami o obremenitvah
na posameznih delovnih mestih. Raziskava dokazuje, da so dejstva še hujša od
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pričakovanja. Rezultati, pridobljeni skozi raziskavo nas morajo voditi pri sistematičnem
iskanju rešitev, ki morajo pomembno prispevati k izboljšanju razmer na delovnih
mestih, varovanju zdravja zaposlenih in izboljšavah, ki bodo naravnane na dolgo
delovno dobo in dostojno preživetje medicinskih sester tudi po upokojitvi.
V RS je bilo na dan 31. 12. 2017 v zdravstvenih, socialnovarstvenih zavodih in
koncesionarjih ter zasebnih ustanovah zaposlenih:
-

7268 diplomiranih medicinskih sester,

-

283 diplomiranih babic

-

11311 zdravstvenih tehnikov, srednjih medicinskih sester, tehnikov zdravstvene
nege

-

2502 bolničarjev negovalcev.

2 Izvajalca študije
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je bil ustanovljen 19.4.1994 na pobudo
regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Istega leta (v mesecu
oktobru) je Sindikatu priznana reprezentativnost za dejavnost zdravstvene zaščite
(zdravstvena/babiška nega ter oskrba). V prvih letih delovanja je bil največji dosežek
Sindikata zagotovo podpis Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (1998)
in uveljavitev dodatka za zdravstveno nego.
V letu 2000 je bil imenovan Varuh pravic zaposlenih v zdravstveni negi, zaradi
kompleksnosti problematike je bila v preteklem mandatu ta vloga zaupana Skupini za
nenasilje v zdravstveni in babiški negi. V Konfederacijo sindikatov javnega sektorja smo
se vključili leta 2006.
V preteklosti je bilo doseženo financiranje pripravništva za medicinske sestre, babice,
zdravstvene tehnike in bolničarje ter druge zdravstvene delavce in sodelavce iz
proračuna, kar je v veliki meri povečalo zaposlitveno možnost. Po šestletnih pogajanjih
je bil v letu 2008 uveljavljen Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna
pogodba za javni sektor in Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
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(Katalog delovnih mest in razporeditev zaposlenih v plačne razrede ter razpon
maksimalnih razredov iz naslova napredovanj). Avgusta 2008 je stopil v veljavo nov
plačni sistem. Septembra 2008 smo sprejeli Dogovor o ureditvi problematike srednjih
medicinskih sester – babic in srednjih medicinskih sester v intenzivni terapiji III, II, I.
Na podlagi tega dogovora in po dolgotrajnem iskanju konsenza v strokovnih krogih ter
pogajanjih z Ministrstvom za zdravje smo konec leta 2011 podpisali aneks, ki ureja
problematiko prehajanja srednjih medicinskih sester v kompetence diplomiranih
medicinskih sester. V večini ustanov, predvsem v bolnišnicah, so pristopili k uveljavitvi
tega aneksa vsaj za najbolj izpostavljena delovna mesta.
V letih 2012 in 2013 smo podpisali še dva aneksa, ki sta bila nujna za realizacijo
Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov za uravnoteženje javnih
financ. V letih od uvedbe novega plačnega sistema smo se soočili z gospodarsko in
finančno krizo, ki je pomembno vplivala na prilive v državne blagajne, kar se je odražalo
posledično tudi v vse slabših razmerah v javnem sektorju. Na področju zdravstvenega in
socialnega sistema smo morali sindikalni predstavniki predvsem braniti in ohraniti že
dosežene pravice za zaposlene skupaj z posebnim poudarkom na ohranjanju delovnih
mest in čim manjšega zniževanja prihodkov. Tako smo v zadnjih dveh letih dosegli
izplačilo preostalih dveh četrtin plačnih nesorazmerij in se s tem izognili znižanju plač
za 8%, kar je sicer doletelo javne uslužbence v drugih resorjih.
Po zadnji stavki v maju 2013 smo skozi Stavkovni sporazum (8. točka), dosegli dogovor
o sprejemu kadrovskih normativov za zaposlene v zdravstveni negi v zdravstvu in
socialnem varstvu. Rok za sprejem kadrovskih normativov je že davno pretekel; s
pritiski in v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege smo v letošnjem letu
dosegli dogovor na Ministrstvu za zdravje o pristopu k pripravi predloga Pravilnika o
organizaciji zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v zdravstvenih zavodih, katerega
obvezna priloga bo dokument Modra knjiga standardov in normativov v zdravstveni in
babiški negi ter oskrbi, potrjen leta 2013 s strani Razširjenega strokovnega kolegija za
zdravstveno nego. Pravilnik naj bi bil sprejet najkasneje do maja 2018.
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
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V letu 2013 smo bili v Madridu sprejeti v konfederacijo evropskih sindikatov
EUROFEDOP. Članstvo našega sindikata v družbi 31 evropskih držav je uveljavljeno z
januarjem 2014. Z rednimi seminarji se soočamo s socialnim dialogom v drugih državah
in vnašamo v naše delo primere dobrih praks in drugih držav.
Predstavniki sindikata; predsedniki sindikalnih enot ter predstavniki in funkcionarji
sindikata na državni ravni smo v 23-ih letih uveljavili številne ugodnosti, poskušali
izboljševati delovne pogoje zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in promovirati
poklice v zdravstveni negi. Sindikat si prizadeva z aktivnim delovanjem vzpostaviti
regulative v zdravstveni in babiški negi; aktivno se vključujemo v predloge, dopolnitve
in spremembe zakonodaje, prizadevamo si za uveljavitev kadrovskih standardov,
standardov opremljenosti prostorov in standardizacijo delovnih sredstev ter
zagotavljanje kariernega in osebnega razvoja vsakega posameznega člana.
Najpomembnejše aktivnosti v letih 2017 in 2018:
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi:
Dne 1. 6. 2016 je pričela delovna skupina, imenovana na Republiškem odboru,
pripravljati predlog sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za zaposlene v
zdravstveni negi. Normativni del dopolnjene kolektivne pogodbe smo potrdili na zadnji
seji RO in jo tudi uskladili z drugimi sindikati, podpisniki naše kolektivne pogodbe. Po
dokončni uskladitvi bomo ministrici za zdravje in ministrici za delo, socialne zadeve
napovedali pogajanje o KP, ki ga pričakujemo v mesecu maju. Delovna skupina za
spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi je
upoštevala tudi kriterije EFN za grupiranje delovnih mest medicinskih sester ter
rezultate pogajanj za aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.
24. novembra 2017 smo pričeli z pogajanji o spremembah in dopolnitvah normativnega
dela kolektivne pogodbe.
Tarifni del kolektivne pogodbe bomo obravnavali po zaključenih pogajanjih o odpravi
anomalij in vzporedno z uveljavljanjem dosežkov zdravnikov (projekt odpravljanja
čakalnih dob, metodološki pristop k določanju novih delovnih mest (senioriteta), itd.).
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja
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- Sistemske rešitve problematike SMS:
V noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDej) je v 38. členu prehodnih določb predlog
za odpravo problematike srednjih medicinskih sester, ki je stopil v veljavo 17. decembra
2017.
Določila omenjenega člena morajo biti uveljavljena do 17. 6. 2018.
-Napredovanje v nazive v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi:
Priprava vsebinskih podlag za uvedbo nazivov na področju zdravstvene nege (nabor
nazivov, pogoji, itd…) je v zaključni fazi. V vmesnem obdobju je bil sprejet dogovor z
zdravniki o spremembah v plačnem sistemu. V skladu z njihovo metodologijo
uveljavljanja t.i. »senioritete« je odločitev sindikata v dogovoru s stroko, da se nazivi
uveljavijo postopno; najbolje ob uveljavitvi novega plačnega sistema ali koreniti reviziji
obstoječega. V vmesnem obdobju bomo z uveljavitvijo sprememb kolektivne pogodbe
uveljavili primerljiv sistem priznavanja dodanega prispevka starejših zaposlenih v
zdravstveni in babiški negi.
- Odprava anomalij v plačnem sistemu:
V prvi fazi odprave anomalij se predlog nanaša na višjo uvrstitev delovnih mest
bolničarjev in srednjih medicinskih sester, kjer smo sredi avgusta 2017 podpisali Aneks
h Kp za zaposlene v zdravstveni negi, ki vsem omenjenim v zdravstvu in socialnem
varstvu zagotavlja od 4 do 8% višje plače.
- Poklicno pokojninsko zavarovanje:
Analiza delovnih mest, ki jo je za nas izvedel Klinični inštitut za medicino dela, prometa
in športa (KIMDPŠ), bo predstavljena na skupščini. Na podlagi ugotovitev raziskave
bomo takoj intenzivno pristopili k aktivnostim v zvezi s poklicnim zavarovanjem na
področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe; skozi novelo kolektivne pogodbe
bomo poskušali izpogajati splošni člen o poklicnem pokojninskem zavarovanju, ki se bo
skliceval na podrejeni pravilnik, ki ga v predlogu pripravljata pravnika našega sindikata
in Zbornice - Zveze.
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja
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3 Opis izvajalca raziskave
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) je bil ustanovljen leta
1971 in deluje kot samostojna enota znotraj UKC Ljubljana. Poslanstvo 29-članskega
kolektiva je vplivati na izboljševanje zdravja aktivne populacije. Zadnja leta KIMDPŠ v
svoje delo vnaša nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu, in skrbi
za razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s
področja zdravja in varnosti pri delu. Glavna področja dela KIMDPŠ predstavljajo
poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela,
industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja,
varnost in zdravje v prometu, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja pri
delu ter medicina športa.
Med največjimi izzivi inštituta je oblikovanje doktrine na področju verifikacije poklicnih
bolezni, spremljanja kroničnih vplivov onesnaževalcev v delovnem okolju ter
preučevanja vpliva psihosocialnih dejavnikov na zdravje delavcev. KIMDPŠ krepi razvoj
promocije zdravja pri delu, ki je bil doslej precej zanemarjen, številne raziskave pa so
dokazale, da osveščanje o zdravem delovnem in življenjskem slogu ter spreminjanje
delovnega okolja v prid zdravju koristi tako delavcem kot tudi podjetjem in širši družbi.
Hkrati na podlagi podatkov o bolniški odsotnosti in številu poškodb pri delu
ugotavljamo, da aktivne prebivalce Slovenije še vedno v veliki meri tarejo bolezni in
poškodbe, ki jih je mogoče preprečiti.
Številne izkušnje na področju skrbi za zdravje aktivne populacije in ohranjanja zdravja
starejših delavcev si je KIMDPŠ nabiral v projektih v okviru mreže ENWHP, med drugim
v projektu Premikamo Evropo (Move Europe), ki se je osredotočal na telesno dejavnost,
zdravo prehrano, duševno zdravje in opuščanje kajenja, projektu MentHealthWork,
katerega namen je bil v podjetja uvajati ukrepe za promocijo duševnega zdravja in
integracijo ljudi z duševnimi motnjami v delovno okolje, ter v projektu Promocija
zdravja za ljudi s kroničnimi boleznimi – PHWork, ki je bil usmerjen v prilagajanje
delovnega okolja zaposlenim s kroničnimi boleznimi in starejšim delavcem, v povečanje
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
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zaposljivosti in ohranjanje delovnim mest za delavce s kroničnimi boleznimi ter v
programe pomoči pri vračanju delavcev na delo po dolgih bolniških odsotnostih.
KIMDPŠ organizira številna izobraževanja in strokovna srečanja za zdravnike specialiste
medicine dela, druge strokovnjake s področja zdravja delavcev, voznikov in športnikov
ter predstavnike delovnih organizacij. V sodelovanju s Katedro za javno zdravje skrbi za
organizacijo podiplomskega študija medicine dela, prometa in športa, specializanti
medicine dela, prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del svojih obveznosti.
Vse pomembnejša postaja tudi založniška dejavnost (revija oz. zbirka Sanitas et labor,
Glasnik KIMDPŠ, znanstvene monografije, priročniki in učbeniki…).

V okviru usposobljenosti in referenc KIMDPŠ-ja v nadaljevanju navajamo pomembnejše
projekte, ki smo jih izvajali v preteklem obdobju:
PROJEKT 1

13
Workplace Health Promotion – a means of increasing the professional knowledge of the

Naziv projekta

Slovenian occupational, traffic and sports medicine physicians – SIWHP (Promocija
zdravja pri delu kot okrepitev profesionalnega znanja specialistov medicine dela,
prometa in športa, 2010-1-SI1-LEO05-01619

Vir in leto sofinanciranja
Vrednost projekta v €
Glavni dosežki projekta
Vloga prijavitelja v
projektu:

Evropska komisija, Generalni direktorat Izobraževanje, mladina, šport in kultura
(Vseživljenjsko učenje), 2010–2012
183.344,63 EUR (celoten), 75.838,00 (UKC Ljubljana)
Prilagoditev in izvedba izobraževalnega program o promociji zdravja pri delu za
zdravnike specialiste in specializante medicine dela, prometa in športa
Vodja projekta

PROJEKT 2
Naziv projekta

Vir in leto sofinanciranja

Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness Public Health and Work –
PHWork (Promocija zdravja za delavce s kroničnimi boleznimi)
Evropska komisija, Generalni direktorat Zdravje in varnost hrane (Program za javno
zdravje), 2011–2012

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja

Vrednost projekta v €

46.545,52 EUR (UKC Ljubljana)
Na podlagi analize in primerov dobre prakse so bila pripravljena priporočila za

Glavni dosežki projekta

prilaganje delovnih mest kronično bolnim delavcem ter pomoč pri vračanju v delovno
okolje po dolgih bolniških odsotnostih.

Vloga prijavitelja v
projektu

Partner

PROJEKT 3
Naziv projekta:

Vir in leto sofinanciranja
Vrednost projekta v €

Health in restructuring: Dissemination of expert knowledge – Hires Dissem (Zdravje in
prestrukturiranje: Širjenje ekspertnega znanja)
Evropska komisija, Generalni direktorat Zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost
(Progress), 2010–2012
215.937,89 EUR (celoten), 75.126,55 EUR (UKC Ljubljana)
Prevod publikacije Zdravje v času prestrukturiranja (HIRES): Priporočila in odzivi

Glavni dosežki projekta

posameznih držav ter politike EU (Health in restructuring (HIRES): Recommendations,
National Responses and Policy Issues in the EU) v jezike petih sodelujočih držav ter
tematiko prestrukturiranja in zdravja delavcev približati srednjemu menedžmentu.

Vloga prijavitelja v
projektu

Vodja

PROJEKT 4
Naziv projekta:

Genomic biomarkers for Parkinson's disease – Genepark (Genomski biomarkerji
Parkinsonove bolezni

Vir in leto sofinanciranja

Community Research and Development Information Service – CORDIS, 2007–2012

Vrednost projekta v €

3.638.295,00 EUR

Glavni dosežki projekta

Vloga prijavitelja v

Razvoj in uporaba inovativnih hemogenomskih pristopov za določanje genskih profilov
pri pacientih z genetsko ali idiopatskoParkinsovo boleznijo.
Vodja

projektu
PROJEKT 5
Naziv projekta:

Crisis Social Dialogue & Renewals in Restructuring – Irene-Renewals (Kriza, socialni
dialog in prenova pri prestrukturiranju)

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja
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Vir in leto sofinanciranja
Vrednost projekta v €

Evropska komisija, Generalni direktorat Zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost
(Progress), 2012–2013
7.000,00 EUR (UKC Ljubljana)
Raziskovanje vloge socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj ob prestrukturiranju,

Glavni dosežki projekta

izmenjava znanj in izkušenj med različnimi deležniki ter oblikovanje priporočil za
socialne partnerje in odločevalce.

Vloga prijavitelja v
projektu

Partner

PROJEKT 6
Naziv projekta:
Vir in leto sofinanciranja
Vrednost projekta v €
Glavni dosežki projekta
Vloga prijavitelja v
projektu

Vulnerable groups in restructuring – Vires (Ranljive skupine pri prestrukturiranju)
Evropska komisija, Generalni direktorat Zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost
(Progress), 2014
7.000,00 EUR (UKC Ljubljana)
Analiza vpliva gospodarskega prestrukturiranja na ranljivi skupini mladih delavcev in
delavcev migrantov.
Partner

PROJEKT 7
Naziv projekta:

Vir in leto sofinanciranja
Vrednost projekta v €
Glavni dosežki projekta
Vloga prijavitelja v
projektu

Anticipating and Managing Restructuring – Moliere (Spremljanje, preučevanje in
inovacije na področju prestrukturiranja)
Evropska komisija, Generalni direktorat Zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost
(Progress), 2014
8.000,00 EUR (samo UKC Ljubljana)
Analiza zakonodaje, politik in ukrepov sodelujočih držav za učinkovitejše napovedovanje
in upravljanje gospodarskega prestrukturiranja in njegovih posledic za delavce.
Partner

PROJEKT 8
Naziv projekta:

Slovenian-Italian Genetic Network – SIGN (Slovensko-italijanska genetska mreža)

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
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Vir in leto sofinanciranja
Vrednost projekta v €
Glavni dosežki projekta
Vloga prijavitelja v
projektu

Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, 2011–2014
1.205.902,76 EUR
Ustanovitev čezmejnega funkcionalnega centra napodročju medicinske genetike z
namenom izboljšati dostopnost in kvaliteto genetskih centrov v regiji.
Vodja

PROJEKT 9
Naziv projekta:

Promocija zdravja za varno delo z azbestom

Vir in leto sofinanciranja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2015-2016

Vrednost projekta v €

35.000,00 EUR
Izobraževanje in priročnik za krovce in druge gradbene delavce o zagotavljanju varnosti

Glavni dosežki projekta

in zdravja ter zmanjševanje tveganj za zdravje in varnost pri ravnanju s
cementazbestnimi izdelki in odpadki.

Vloga prijavitelja v
projektu

Vodja

PROJEKT 10
Naziv projekta:

Prenova Izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu

Vir in leto sofinanciranja

Ministrstvo za zdravja RS, 2014

Vrednost projekta v €

17.184,00 EUR
Dopolnitev vsebine obstoječih modulov, dopolnitev temeljnih in podpornih vsebin,

Glavni dosežki projekta

priprava vsebine novega modula: Zdrava prehrana in gibanje v delovnem okolju ter
dopolnitev izvedbenega načrta izobraževanja, vključno s prenovo didaktičnih gradiv in
oblik izvedbe.

Vloga prijavitelja v
projektu

Vodja

PROJEKT 11
Naziv projekta:

Izdaja novega učbenika v okviru izobraževanja Čili za delo

Vir in leto sofinanciranja

Ministrstvo za zdravja RS, 2015
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Vrednost projekta v €
Glavni dosežki projekta
Vloga prijavitelja v
projektu

17.202,40 EUR
Čili za delo, Učbenik za promocijo zdravja pri delu, prvi učbenik o promociji zdravja, ki so
pripravili izključno slovenski avtorji.
Vodja

PROJEKT 12
Naziv projekta:

Prenova programa Čili za delo in njegova implementacija v Univerzitetnem kliničnem
centru Ljubljana

Vir in leto sofinanciranja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2013-2014

Vrednost projekta v €

22.924,62 EUR
Priprava načrta promocije zdravja in njegova implementacija v Univerzitetni klinični

Glavni dosežki projekta

center Ljubljana, vključno z organizacijsko strukturo, ki program podpira, načrtom
ukrepov na ravni celotne organizacije in načrtom ukrepom v pilotni organizacijski enoti.

Vloga prijavitelja v
projektu

Vodja
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4 Utemeljitev študije
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list DZ RS, št. 43/2011) v 6. členu
določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu,
v 17. členu določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci
izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, ter v 24. členu, da mora delodajalec
sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja,
trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki
lahko ogrozijo zdravje delavcev.
Isti zakon v 32. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti potrebna sredstva za
promocijo zdravja in način spremljanja.
Ministrstvo za zdravje na podlagi letnega programa sofinancira delo Kliničnemu
inštitutu za medicino dela, prometa in športa za izvajanje razvojnih, strokovnih in
doktrinarnih nalog in dejavnosti na področju ugotavljanja stanja varnosti in zdravja v
delovnem okolju, ugotavljanja škodljivih vplivov delovnega okolja, izdelavo kriterijev za
verifikacijo poklicnih bolezni, za pripravo doktrinarnih usmeritev in strokovnih izhodišč
kot osnovo za oblikovanje predpisov na tem področju ter financira druge aktivnosti
potrebne za razvoj programov varnosti in zdravja pri delu ter razvoj programov
promocije zdravja na delovnem mestu.
V sindikatu smo ugotavljali, da v RS nimamo ocene obremenitev, tveganj in škodljivih
vplivov za delovna mesta medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in
bolničarjev, čeprav vemo, da je zdravstveno in socialno varstvo področje dela, ki po vseh
raziskavah sodi med najbolj tvegana področja dela. Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije je Kliničnemu inštitutu za medicino dela, prometa in športa, Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana naročil izvedbo raziskave o obremenjenosti, tveganjih in
izpostavljenosti medicinskih sester, babic ter bolničarjev; inštitut je z ekspertno skupino
izvedel ocene tveganja na najbolj tipičnih delovnih mestih.
Poznavanje tveganj, obremenitev, škodljivih vplivov ter zahtevnosti raznolikih delovnih
mest medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev, kaže na vrsto
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ukrepov za izboljševanje pogojev dela, ki bo zaposlenim zagotavljalo zdravo delovno
okolje in posledično bolj zdrave in zadovoljne izvajalce in na drugi strani zadovoljne
uporabnike.
Prijavljeni projekt predstavlja osnovo za vzpostavitev bolj zdravih zaposlenih na
delovnih mestih medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev;
zagotovo tudi večje zadovoljstvo njihovih uporabnikov – pacientov.
Namen študije:
-

pridobiti oceno zahtevnosti, obremenjenosti, tveganj in škodljivih vplivov na
tipičnih delovnih mestih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi,

-

na podlagi rezultatov študije bo možno utemeljiti umestitev posameznih
delovnih mest v plačni sistem (razpon plačnih razredov (PR); bolničarji od 15
– 18 PR; srednje medicinske sestre, zdravstveni tehniki od 21 – 26 PR;
diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice od 29 – 34 PR; prof.
zdravstvene vzgoje in druge medicinske sestre z univ. izobrazbo od 30 – 36
PR),

-

vzpostaviti ukrepe, ki bodo v največji meri pripomogli k bolj zdravemu
delovnemu okolju, varnejšim in kakovostnejšim izidom dela, bolj zdravim
zaposlenim,

-

pridobiti zadostna dokazila za postopno uveljavitev kadrovskih standardov in
normativov (pravna podlaga:pravilnik),

-

pridobiti ustrezne podatke za uveljavitev poklicnega zavarovanja za
zaposlene na najzahtevnejših delovnih mestih

-

izboljšanje pogojev dela za bolj zdravo delovno okolje zaposlenih v
zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Cilj študije:
-

bolj zdravi zaposleni; boljši medosebni odnosi v delovnih okoljih,

-

zadovoljni uporabniki,

-

večja učinkovitost, kakovost in varnost dela zaposlenih,
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-

uveljavitev poklicnega zavarovanja za zaposlene na najzahtevnejših delovnih mestih.

Cilje bom dosegali z izvedbo sistematičnih aktivnosti in ukrepov v sodelovanju s
Konfederacijo sindikatov javnega sektorja, Zbornico zdravstvene in babiške nege,
Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego, Ministrstvom za zdravje,
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, javnimi in zasebnimi
zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi, strokovnjaki na področju varnosti in
zdravja zaposlenih ter drugimi deležniki.

5 Študija
5.1 Ključne ugotovitve
Iz navedenih ocen tveganja zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi je razvidno, da se
delovna mesta med seboj razlikujejo tako glede ekoloških, fizioloških, psihičnih
obremenitev in škodljivosti, kot tudi glede zdravstvenih zahtev delovnega mesta. Med
ekološkimi obremenitvami izstopa predvsem izpostavljenost virusom, bakterijam,
parazitom, kemičnim snovem kot so razkužila in čistila, nikakor pa ne gre zanemariti
izpostavljenosti umazaniji predvsem pri negi pacienta. Praktično na vseh delovnih
mestih so prisotne različne fiziološke obremenitve in zahteve, ki so uvrščene med
efektorno udejstvovanje, dinamično mišično delo, vključno z ročnim premeščanjem
bremen, na mnogih delovnih mestih izstopajo zahteve glede ostrine vida, sposobnosti
lokalizacije izvora zvoka oziroma zahteve glede drugih čutil. Izjemno pomembne so tudi
psihične zahteve in obremenitve, ki se pojavljajo v večjem ali manjšem obsegu praktično
na vseh opisanih delovnih mestih.
Glede na ocene tveganja, ki so izvedene na konkretnih delovnih mestih, je skupno
število kritičnih obremenitev in zahtev največje na delovnem mestu »Diplomirana
medicinska sestra v intenzivni negi na Abdominalni kirurgiji (UKC Ljubljana)«, sledi
delovno mesto »Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik/bolničar v patronaži (ZD
Celje)« in »Diplomirana medicinska sestra-motorist reševalec« .
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Na različnih delovnih mestih so različne tudi socio-organizacijske zahteve delovnega
mesta kot so zahteva po primerni stopnji strokovne izobrazbe, dopolnilnem
izobraževanju, delovnih izkušnjah, izmenskemu delu, nadurnem delu itd. Po navedbi
preiskovank in preiskovancev je veliko psihičnih in organizacijskih obremenitev
povezanih z nezadostnim številom delavcev, ki se v javnem sektorju ne nadomeščajo
skladno z naraščajočimi zahtevami in potrebami.
Za vsa delovna mesta velja, da so predvsem pomembni ukrepi za varovanje zdravja in
varnosti na delovnem mestu v smislu odprave ali vsaj zmanjševanja obremenitev in
škodljivosti, ki so predstavljeni oziroma predlagani v posameznih ocenah tveganja (kot
npr. spremembe tehnoloških postopkov z nadomestitvijo nevarnega dela z manj
nevarnimi postopki dela, mehanizacija, zamenjava nevarnih snovi z manj nevarnimi,
učinkovito kadrovanje, določitev delovnih mest, kjer je potrebno izvajati periodične
preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, potrebne ergonomske
rešitve v okviru humanizacije dela, redno spremljanje virusnih markerjev HBV, HCV, HIV
ter zaščitna cepljenja itd.). Pri tem je potreben multidisciplinarni pristop in aktivno
sodelovanje izvajalcev medicine dela (specialistov medicine dela, prometa in športa),
varnostnih inženirjev, delavcev in delodajalcev. Pomembno je tudi redno opravljanje
preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev in predvsem izvedba ukrepov, ki so
predlagani s strani izvajalcev medicine dela in služb varnosti pri delu.
Nikakor ne gre zanemarjati dejstva, da je na razbremenitev medicinskih sester potrebno
razmišljati že pri načrtovanju, oblikovanju, graditvi in rekonstrukciji objektov in nabavi
opreme. Pri tem je potrebno vgrajevati naprave in pripomočke, ki omogočajo
medicinskim sestram varnejše in manj obremenjujoče delo s pacienti. V svetu se že v
praksi uveljavlja slogan »Nič dvigovanja za medicinske sestre«. Zato je pomembno, da se
spoznanje, da je tako delo mogoče, vnaša in uči tudi v vzgojno izobraževalnih inštitucijah
tako tam, kjer se vzgajajo medicinske sestre kot tudi tam, kjer se vzgajajo bodoči
načrtovalci zdravstvenih objektov in zdravstvene opreme.
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Dobra stran izvedene pilotne študije je, da smo prvič v Sloveniji pričeli z raziskovanjem
obremenitev, škodljivosti in zahtev na delovnih mestih medicinskih sester in s tem
odprli to pomembno področje proučevanja, katerega končni cilj je izboljšati razmere na
delovnih mestih v zdravstveni negi. Ključno pomembno je, da se na podlagi ugotovitev
vsi ključni deležniki v zdravstvu in socialnem varstvu seznanimo z ugotovitvami študije
in sprejmemo ustrezne ukrepe, ki bodo prispevali k izboljšanju delovnih pogojev
zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.
Poleg zakonsko določenih obveznosti v smislu zagotavljanja varnosti in zdravja
zaposlenih kot so obvezni obdobni preventivni pregledi, je na podlagi ugotovitev študije
pomembno pristopiti k sistemskim rešitvam, ki bodo izboljšale sedanje razmere na
delovnih mestih.
Naše zahteve po priznavanju in postopni uveljavitvi kadrovskih standardov in
normativov, ki so jih strokovne organizacije potrdile že v letu 2013, so pravi ukrep za
razbremenitev zaposlenih na delovnih mestih. Na podlagi dokumenta »Modra knjiga
standardov in normativov v zdravstveni/babiški negi in oskrbi« izračuni potreb po
kadrih že nekaj let izkazujejo trende v vedno večje zmanjševanje kadrov na področju
zdravstvene nege. Dokaz za to je tudi število presežnih delovnih ur, ki jih delodajalec
delavcu praviloma ne plača.
Že nekaj let raziskave, ki jih po preteku referenčnega obdobja, izvaja naš sindikat preko
sindikalnih zaupnikov v zavodih, kažejo več kot 20% pomanjkanje kadrov. V številkah to
pomeni, da bi morali v RS imeti okoli 2000 več kadrov na področju zdravstvene in
babiške nege ter oskrbe. Po naših ugotovitvah je tolikšno pomanjkanje značilno za
zdravstven zavode; na področju socialnega varstva, npr. v domovih za starejše je delež
deficita kadrov skoraj enkrat večji. V prihodnje bo dolgoživa družba terjala še večji
napor po zagotavljanju zadostnega števila zaposlenih zaradi pomembno večjega števila
storitev in povečane skrbi za starejše.
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V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, stroko zdravstvene in babiške nege ter
sindikati pripravljamo Pravilnik o organizaciji zdravstvene/babiške nege ter oskrbe v
zdravstvenih zavodih, katerega del oz. priloga bodo kadrovski normativi.
Prav tako v normativnem delu Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
(pogajanja so v teku) stoji določilo, ki se sklicuje na dokument kadrovskih normativov.
Uskladitev kompetenc med srednjimi medicinskimi sestrami/zdravstvenimi tehniki in
diplomiranimi medicinskimi sestrami (novela ZZDej, 2017) bo pričakovano izravnala
obremenjenost med srednje in visoko izobraženimi medicinskimi sestrami ter
uveljavitev EU direktive (regulirani poklici). Pomembno ob zgoraj navedenem je
pričakovanje, da se bodo zaradi ureditve delovnih razmer izboljšali medsebojni odnosi
na delovnih mestih in da bo timsko delo postalo vsakdanji del prakse v delovnih okoljih.
Za najzahtevnejša delovna mesta v zdravstvenem in socialnem varstvu si bomo
prizadevali za možnost uveljavitve predčasne upokojitve skozi Zakon o poklicnem
zavarovanju. Z načrtovanjem promocije zdravja na delovnem mestu s strokovnjaki
varnosti in zdravja pri delu bomo pomembno pripomogli k ozaveščenosti delavcev in
delodajalcev. Seznanitev javnosti z ugotovitvami raziskave bo v družbenem kontekstu
povečala prepoznavnost poklicev v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in pomembno
vplivala na vlogo in ugled poklicev v družbi.
Kot svetujejo strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu, nikakor ne gre zanemarjati
dejstva, da je na razbremenitev medicinskih sester potrebno razmišljati že pri
načrtovanju, oblikovanju, graditvi in rekonstrukciji objektov in nabavi opreme. Pri tem
je potrebno vgrajevati naprave in pripomočke, ki omogočajo medicinskim sestram
varnejše in manj obremenjujoče delo s pacienti. V svetu se že v praksi uveljavlja slogan
»Nič dvigovanja za medicinske sestre«. Zato je pomembno, da se spoznanje, da je tako
delo mogoče, vnaša in uči tudi v vzgojno izobraževalnih inštitucijah tako tam, kjer se
vzgajajo medicinske sestre kot tudi tam, kjer se vzgajajo bodoči načrtovalci zdravstvenih
objektov in zdravstvene opreme.
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V sindikatu se zavedamo, da smo zastopniki zaposlenih tudi pri zagotavljanju varnih in
zdravih pogojev dela za zaposlene. V ta namen izobražujemo sindikalne zaupnike na
vsakoletnih spomladanskih in jesenskih srečanjih o zdravem življenjskem slogu,
tveganjih na delovnih mestih, ukrepih za izboljšanje delovnih pogojev. V ta namen
vabimo vsako leto priznane strokovnjake na naša izobraževanja. V nekaterih ustanovah,
npr. v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, strokovnjaki s področja varnosti in
zdravja pri delu, že vrsto let širijo znanje med zaposlene s projektom »Čili za delo«.
Namen izobraževanja je usposobiti kandidate za samostojno načrtovanje in izvajanje
programov promocije zdravja v organizacijah. Program Čili za delo predstavlja enega
najbolj celostnih programov na področju promocije zdravja pri delu in si prizadeva
dolgoročno vplivati na delavce in delodajalce, da bi razvijali zdrav delovni in življenjski
slog in uvajali v delovno okolje zdravju koristne spremembe.
Ciljna skupina izobraževanja so udeleženci različnih izobrazbenih profilov, ki se v
organizacijah tako ali drugače ukvarjajo z zaposlenimi in njihovim zdravjem, ter bi želeli
uvajati aktivnosti bolj celostne skrbi za zdravje, tj. promocije zdravja. Izobraževanj, ki
potekajo od leta 2006 vsaj enkrat letno, so se večinoma udeleževali kadrovski delavci in
strokovni delavci za varnost pri delu. V zadnjih letih se za vključitev v program odloča
vse več zdravstvenih delavcev.
Preko mreže naših sindikalnih zaupnikov v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih
v celotni državi širimo tako pridobljena znanja na sodelavce in apeliramo na vodstva
zavodov, kadar zaznamo odstopanja od ciljev, ki smo jih zastavili skozi študijo. Z objavo
ugotovitev obeh raziskav, ki kažeta pomanjkljivo skrb za zaposlene, bo naš apel za
ukrepe usmerjen predvsem na delodajalce, občine in državo, ki so v večini javnih
zdravstvenih zavodov tudi njihovi ustanovitelji.
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5.2 Metodologija študije
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana, je v letu 2015 in 2016 na željo Sindikata zdravstvene nege Slovenije, izvedel
ocene tveganja za reprezentativna delovna mesta po metodi Črnivec-Molan (Črnivec R,
Molan M. Ocena tveganja in ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in
športa, Ljubljana 2007).
Ocene tveganja sta izvedli dve skupini strokovnjakov, ki sta vključevali zdravnika
specialista medicine dela, prometa in športa, psihologa in glavno sestro Kliničnega
inštituta za medicino dela, prometa in športa.

5.3 Ciljna skupina
Narejene so bile ocene tveganja za sledeča delovna mesta:
1. Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik v splošni ambulanti (ZD Ljubljana
Bežigrad)
2. Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik/bolničar v patronaži (ZD Celje)
3. Srednja medicinska sestra v urgentnem kirurškem bloku (UKC Ljubljana)
4. Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik v intenzivni negi na Abdominalni
kirurgiji (UKC Ljubljana)
5. Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi na Abdominalni kirurgiji (UKC
Ljubljana)
6. Diplomirana medicinska sestra v centralni intenzivni terapiji (CITu, UKC
Ljubljana)
7. Diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti, Internistična prva pomoč
(IPP, UKC Ljubljana)
8. Diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi, Zdravstveni dom
Adolfa Drolca Maribor
9. Diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu (UKC Ljubljana)
10. Srednja medicinska sestra v Domu starejših na Fari Prevalje
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11. Bolničar negovalec v Domu starejših na Fari Prevalje
12. Diplomirana babica v porodnem bloku IT III, UKC Ljubljana
13. Diplomirana medicinska sestra v psihiatriji
14. Diplomirana medicinska sestra-motorist-reševalec
15. Srednja medicinska sestra v Zdravstveni postaji Apače, Gornja Radgona
16. Srednja medicinska sestra v negovalni enoti, UKC Ljubljana

Upoštevani so bili naslednji kriteriji ocene zdravstvenih zahtev delavca(-ke)
1 – na ravni 1,5 standardne deviacije (SD) pod populacijsko sredino
2 – v intervalu + 0,5 SD od spodnje meje povprečja populacije
3 – v intervalu + 0,5 SD od aritmetične sredine populacije
4 – v intervalu + 0,5 SD od zgornje meje povprečja v populaciji
5 – na ravni 1,5 SD nad populacijsko sredino

5.4 Rezultati posameznih ocen tveganja
5.4.1 Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik v splošni ambulanti (ZD Ljubljana
Bežigrad)
Med ekološkimi obremenitvami in škodljivostmi izstopajo kemični dejavniki in to sicer
razkužila, zdravila (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5), pomembna je tudi izpostavljenost
virusom, bakterijam, parazitom, včasih pa tudi plesnim, ušem, bolham in mravljam. Med
fiziološkimi obremenitvami in zahtevami izstopajo sklonjena stoja, hoja po ravnem,
dinamično mišično delo prstov rok, rok, zgornjih okončin, grob prijem, soročnost,
okulomotorna koordinacija, ročno premeščanje majhnih bremen, težko dinamično
mišično delo pretežno obeh zgornjih okončin, ostrina vida na blizu (ocena 4; kritična
ocena je 4 in 5); od psihičnih zahtev in obremenitev izstopajo zahteva po zbranosti,
velikem obsegu pomnjenja in dobrem zaznavanju informacij, moteče okolje, delo z
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ljudmi, odgovornost za delo, časovna stiska, pojavljanje stresa (ocena 4; kritična ocena je
4 in 5), zahteva po kompleksnih in pomembnih odločitvah, zahteva po prilagajanju, po
zaznavanju različnega, relativno visoka odgovornost za delo (ocena 3 do 4; kritična
ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev je zlasti pomembna dobra zmogljivost zgornjih
udov, hrbtenice, vida na blizu (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5) ter lastnosti kot so
pozornost, zbranost, odgovornost za delo, dobra realitetna kontrola, odprtost in
komunikativnost, odpornost za stres in dobra razpoložljivost za delo (ocena 3 do 4;
kritična ocena je 4 in 5).

5.4.2 Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik/bolničar v patronaži (ZD Celje)
Od ekoloških obremenitev in škodljivosti izstopa izpostavljenost umazaniji (ocena 4;
kritična ocena je 4 in 5), od fizioloških obremenitev in zahtev izometrična obremenitev
mišic ramenskega obroča, grob prijem, obremenjenost pri ročnem premeščanju, težko
izometrično delo pretežno obeh zgornjih okončin in zgornjega dela trupa, visoka
energetska poraba pri delu, dobra ostrina vida na daleč in blizu, razvit ravnotežni čut in
voh (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Od psihičnih zahtev in obremenitev izstopajo
zahteva po prilagajanju, vztrajanju pri reševanju problemov, zaznavanju informacij,
zbranosti, delo z ljudmi, odgovornost za ljudi, samostojnost in govorno izražanje (ocena
4; kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev še posebej izstopajo lastnosti kot so
sposobnost pomnjenja, natančnost zaznavanja informacij, zbranost, sposobnost
motoričnega odreagiranja, dobra integriteta osebnosti, odgovornost za delo, dobra
realitetna kontrola, odprtost in komunikativnost, direktivnost, prilagodljivost,
odpornost za stres, dobra razpoložljivost za delo, dobra hranjenost in konstitucija, dobra
zmogljivost zgornjih in spodnjih udov, hrbtenice, dobro razvite gibalne sposobnosti,
sposobnosti centralnega in perifernega žičevja, dobra ostrina vida na daleč in blizu,
forija, fuzija, akomodacija, barvni vid, sprejemanje slušnih informacij, dobro ravnotežje,
voh, tip, zdravo srce, arterije, vene, dihala, prebavila, koža, kri, krvotvorni organi in
endokrini sistem (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).
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5.4.3 Srednja medicinska sestra v urgentnem kirurškem bloku (UKC Ljubljana)
Med ekološkimi obremenitvami je najvišja ocena (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5)
podana za izpostavljenost umazaniji, razkužilom in dražljivcem zgornjih dihal,
pomembna je tudi izpostavljenost virusom, bakterijam, včasih parazitom in plesnim. Od
fizioloških obremenitev in zahtev izstopajo pokončna in sklonjena stoja, enostransko
dinamično delo prstov rok, rok, zgornjih okončin, grob prijem, ročno premeščanje
majhnih, srednjih in težkih bremen, težko dinamično mišično delo pretežno obeh
zgornjih okončin ter dobra ostrina vida na blizu (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Od
psihičnih zahtev in obremenitev je z najvišjo oceno (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5)
ocenjeno delo z ljudmi, odgovornost za ljudi, za delo, skupinsko delo, delo v časovni
stiski, pogostost pojavljanja stresa. Od zdravstvenih zahtev izstopajo lastnosti kot so
integriteta osebnosti, odgovornost za delo, dobra realitetna kontrola, odpornost na stres,
razpoložljivost za delo, zdrava hrbtenica, dober vid na blizu ter zdrava koža (ocena 4;
kritična ocena je 4 in 5).

5.4.4 Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik v intenzivni negi na Abdominalni
kirurgiji (UKC Ljubljana)
Od ekoloških obremenitev in škodljivosti izstopajo umazanija, enostavni dušljivci,
dražljivci zgornjih dihal (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5), prisotna je tudi
izpostavljenost virusom, bakterijam, parazitom in plesnim. Od fizioloških obremenitev
in zahtev izstopa pokončna in sklonjena stoja, izometrična obremenitev mišic
ramenskega obroča in nadlahti, mišic spodnjih okončin, prstov rok, rok, zgornjih
okončin, grob prijem, dobra okulomotorna koordinacija, zahteva za pogostim ročnim
premeščanjem majhnih bremen, težkih bremen (>10 kg), zahteva za dobro ostrino vida
na blizu in na daleč, ločevanje lokalizacije izvora zvoka, dober ravnotežni čut (ocena 4;
kritična ocena je 4 in 5). Od psihičnih zahtev in obremenitev izstopajo zahteva po
zaznavanju različnih vrst informacij, zbranosti, usklajenosti gibanja, zahteva po hitrem
motoričnem odreagiranju, razvit čut za odgovornost za okolje in delo, kritičnost glede
opravljanja dela, zahteva po sposobnosti dela v časovni stiski in razpoložljivosti za delo,
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odpornost proti stresu (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5), sposobnost dela z ljudmi,
razvita odgovornost za ljudi (ocena 5; kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev
izstopajo sposobnost pomnenja, natančnost zaznavanja informacij, sposobnost
vzdrževanja pozornosti, zbranosti, integriteta osebnosti, odgovornost za delo, dobra
realitetna kontrola, prisotnost podredljivosti, odpornost na stres, razpoložljivost za delo,
zdravi zgornji udi in hrbtenica, dobre gibalne sposobnosti, dober vid na daleč in blizu,
sposobnost sprejemanja slušnih informacij, dobro ravnotežje, tip in zdrava koža (ocena
4; kritična ocena je 4 in 5).

5.4.5 Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi na Abdominalni kirurgiji (UKC
Ljubljana)
Med ekološkimi obremenitvami so z najvišjo oceno 4 (kritična ocena je 4 in 5) ocenjeni
izpostavljenost

umazaniji,

enostavnim

dušljivcem,

dražljivcem

zgornjih

dihal,

pomembna je tudi izpostavljenost virusom, bakterijam, parazitom in plesni. Od
fizioloških zahtev in obremenitev izstopa pokončna in sklonjena stoja, izometrična
mišična obremenitev prstov, rok, podlahti, ramenskega obroča in nadlahti, spodnjih
okončin, enostransko dinamično mišično delo prstov, rok, zgornjih okončin, dobra
okulomotorna koordinacija, ročno premeščanje majhnih bremen do 1 kg, ostrina vida na
daleč in blizu, sposobnost lokacije zvoka, dobro razvit ravnotežni čut (ocena 4; kritična
ocena je 4 in 5).

Od psihičnih zahtev in obremenitev izstopajo kompleksne in

pomembne odločitve, zahteva po prilagajanju, vztrajanje pri reševanju problemov,
zaznavanje informacij, zahteva po zaznavanju različnih vrst informacij, zahteva po
ubranosti, usklajenosti gibanja, zahteva po motoričnem odreagiranju, odgovornosti za
delo, kritičnosti, samostojnosti, sposobnosti dela v skupini, dela v časovni stiski,
odpornost na stres, zahteva po razpoložljivosti za delo (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5),
izoliranost, delo z ljudmi (ocena 5; kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev so
zlasti pomembne fleksibilnost mišljenja, splošna inteligentnost, sposobnost pomnjenja,
natančnost zaznavanja informacij, pozornost, zbranost, sposobnost motoričnega
odreagiranja, dobra integriteta osebnosti, razvita odgovornost za delo, dobra realitetna
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kontrola, odprtost in komunikativnost, direktivnost, prilagodljivost, odpornost na stres,
razpoložljivost za delo, dobra

zmogljivost zgornjih udov, hrbtenice, dobre gibalne

sposobnosti, vid na daleč in na blizu, sposobnost sprejemanja slušnih informacij, dobro
ravnotežje, tip in zdrava koža (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).

5.4.6 Diplomirana medicinska sestra v centralni intenzivni terapiji (CITu, UKC Ljubljana)
Med ekološkimi obremenitvami so z najvišjo oceno 4 (kritična ocena je 4 in 5) ocenjeni
izpostavljenost razkužilom, zdravilom, anestezijskim plinom,

pomembna je tudi

izpostavljenost virusom, bakterijam, parazitom in plesni. Od fizioloških zahtev in
obremenitev izstopajo sklonjena stoja, dinamično mišično delo prstov, rok in zgornjih
okončin, grob prijem, ročno premeščanje majhnih, srednjih in težkih bremen, težko
dinamično mišično delo pretežno obeh zgornjih okončin in zgornjega dela trupa, ostrina
vida na blizu ter sposobnost lokalizacije zvoka (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Kar se
tiče psihičnih zahtev in obremenitev izstopajo dober obseg pomnjenja in sposobnost
zaznave informacij, zbranost, usklajenost gibanja, zahteva po motoričnem odreagiranju,
odgovornost za delo, kritičnost glede opravljanja dela, pogosto pojavljanje stresa (ocena
4; kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev izstopajo natančnost zaznavanja
informacij,

pozornost,

zbranost,

usklajenost

gibanja,

sposobnost

motoričnega

odreagiranja, integriteta osebnosti, odgovornost za delo, dobra realitetna kontrola,
odpornost na stres, dobra razpoložljivost za delo, ustrezna hranjenost, zdrava hrbtenica
in koža, dober vid na blizu in dobro ravnotežje (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).

5.4.7 Diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti, Internistična prva pomoč (IPP,
UKC Ljubljana)
Od ekoloških obremenitev in škodljivosti izstopajo izpostavljenost umazaniji,
enostavnim dušljivcem, dražljivcem zgornjih dihal, razkužilom, zdravilom, anestezijskim
plinom (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5), pomembna je tudi izpostavljenost virusom,
bakterijam, parazitom in plesnim. Od fizioloških zahtev in obremenitev izstopajo
pokončna in sklonjena stoja, hoja po ravnem, enostransko dinamično mišično delo
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prstov rok, rok, zgornjih okončin, grob prijem, soročnost, okulomotorna koordinacija,
ročno premeščanje majhnih (do 1 kg), srednjih (1 do 10 kg) in težkih bremen (>10 kg),
ostrina vida na blizu (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Od psihičnih zahtev in
obremenitev izstopajo kompleksne in pomembne odločitve, velik obseg pomnjenja
informacij, točno zaznavanje informacij, sposobnost biti zbran, dobra usklajenost
gibanja, zahteva po motoričnem odreagiranju, moteče delo, imeti razvito odgovornost za
ljudi, za delo, kritičnost, čut za skupinsko delo, sposobnost delati v časovni stiski, dobro
odpornost proti stresu (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev so
pomembne duševne lastnosti in sposobnosti, fleksibilnost mišljenja, sposobnost
pomnenja, realitetna kontrola, odpornost na stres, razpoložljivost za delo, dobra funkcija
zgornjih udov in hrbtenice, dober vid na blizu in zdrava koža (ocena 4; kritična ocena je
4 in 5).
31

5.4.8 Diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi, Zdravstveni dom
Adolfa Drolca Maribor:
Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 (kritična ocena je 4 in 5) podana za
izpostavljenost bakterijam, kar pomeni, da ne odstopa bistveno od povprečnih
obremenitev.
Od fizioloških zahtev in obremenitev pa izstopajo ostrina vida na blizu, na daleč,
prepoznavanje barv, prepoznavanje površinske strukture (ocena 4; kritična ocena je 4 in
5). Od psihičnih zahtev in obremenitev izstopa delo z ljudmi in zahteva po samostojnem
delu (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Med zdravstvenimi zahtevami izstopajo dobra
funkcija zgornjih in spodnjih udov, zdrava hrbtenica, dobre gibalne sposobnosti, zdravo
centralno in periferno živčevje, dober vid na daleč in blizu, razvit barvni vid, tip ter
zdrava koža (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).

5.3.9 Diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu (UKC Ljubljana)
Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 (kritična ocena je 4 in 5), kar je še
sprejemljivo, podana za umetno razsvetljavo. Od fizioloških zahtev in obremenitev
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izstopajo dobra okulomotorna koordinacija, ostrina vida na daleč in blizu, dobra ostrina
vida v mraku, sposobnost prepoznavanja barv, lokalizacije izvora zvoka, dobra
propriocepcija položaja telesa, razvit ravnotežni čut (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).
Od psihičnih zahtev in obremenitev je najvišja ocena (ocena 5; kritična ocena je 4 in 5)
podana za vztrajanje pri reševanju problemov, z oceno 4 pa so ocenjene kompleksne in
pomembne odločitve, zahteva po prilagajanju, obseg pomnjenja informacij, zaznavanje
informacij, zbranost, zahteva po motoričnem odreagiranju, delo z ljudmi, odgovornost za
ljudi in delo, kritičnost, samostojnost, skupinsko delo in dobra razpoložljivost za delo.
Od zdravstvenih zahtev najbolj izstopa zahteva za normalno funkcijo zgornjih in
spodnjih udov, hrbtenice, normalne gibalne sposobnosti (ocena 5; kritična ocena je 4 in
5), sledi fleksibilnost mišljenja, splošna inteligentnost, sposobnost pomnjenja,
natančnost zaznavanja informacij, pozornost, zbranost, usklajenost gibanja, sposobnost
motoričnega odreagiranja, dobra integriteta osebnosti, odgovornost za opravljeno delo,
dobra realitetna kontrola, odpornost na stres, in razpoložljivost za delo, normalna
funkcija centralnega in perifernega živčevja, dober vid na daleč in na blizu, forija, fuzija,
barvni in globinski vid, normalno vidno polje, vid v mraku, ravnotežje, tip, dobra funkcija
srca, arterij, ven, dihal, krvi in krvotvornih organov (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).

5.4.10

Srednja

medicinska

sestra

v

Domu

starejših

na

Fari

Prevalje

Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 (kritična ocena je 4 in 5) podana za
mokroto, umazanijo in dražljivce zgornjih dihal (razkužila, čistila), kar pomeni, da ne
odstopajo bistveno od povprečnih obremenitev. Od fizioloških zahtev in obremenitev
izstopajo sklonjena in globoko sklonjena stoja ter ročno premeščanje težjih bremen (>10
kg), z oceno 3 do 4 pa so ocenjeni izometrična obremenitev mišic, težko dinamično
mišično delo pretežno obeh zgornjih in spodnjih okončin (kritična ocena je 4 in 5). Od
psihičnih zahtev in obremenitev izstopa zahteva po prilagajanju, odgovornost za ljudi,
samostojnost, razpoložljivost za delo (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih
zahtev izstopajo dobra realitetna kontrola, prilagodljivost in odpornost na stres, dobra
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razpoložljivost za delo ter dobra zmogljivost zgornjih udov (ocena 4; kritična ocena je 4
in 5).
5.4.11

Bolničar

negovalec

v

Domu

starejših

na

Fari

Prevalje

Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 (kritična ocena je 4 in 5) podana za
izpostavljenost mokroti, torej ne odstopa bistveno od povprečja. Od fizioloških zahtev in
obremenitev je z oceno 4 ocenjena pokončna in sklonjena stoja, ročno premeščanje
težjih bremen (>10kg), razpoložljivost za delo, z oceno 3 do 4 pa so ocenjene
izometrična obremenitev mišic ramenskega obroča in nadlahti, težko dinamično mišično
delo pretežno obeh zgornjih okončin in spodnjega dela trupa, funkcija obeh spodnjih
okončin in spodnjega dela trupa (kritična ocena je 4 in 5). Od psihičnih zahtev in
obremenitev izstopa dobra razpoložljivost za delo (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5) ter
zahteva po prilagajanju (ocena 3 do 4; kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev
izstopata dobra razpoložljivost za delo in hrbtenica (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).

5.4.12 Diplomirana babica v porodnem bloku IT III, UKC Ljubljana
Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 (kritična ocena je 4 in 5) podana za toplo
okolje v zaprtih prostorih, umazanijo, smrad, umetno in kombinirano razsvetljavo,
dražljivce zgornjih dihal,

kar pomeni, da ne odstopajo pomembno od povprečnih

obremenitev. Od fizioloških zahtev in obremenitev izstopa globoko sklonjena stoja,
globinski vid in ostrina vida v mraku. Med psihičnimi zahtevami in obremenitvami je
ocena 4 podana za zahtevo po prilagajanju, usklajenost gibanja, delo z ljudmi,
odgovornost za ljudi, samostojnost, kritičnost, časovno stisko, pogosto

pojavljanje

stresa, z oceno 3 do 4 pa so ocenjene kompleksne in pomembne odločitve ter zbranost
(kritična ocena je 4 in 5). Od zdravstvenih zahtev izstopajo dobra fleksibilnost mišljenja,
integriteta osebnosti, odgovornost za opravljeno delo, dobra realitetna kontrola,
razpoložljivost za delo, zdrava hrbtenica, dobre gibalne sposobnosti, forija, fuzija,
akomodacija ter zdrava koža .
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5.4.13 Diplomirana medicinska sestra v psihiatriji
Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 do 4 (kritična ocena je 4 in 5) podana za
umazanijo, pojavlja pa se tudi izpostavljenost virusom, bakterijam in občasno parazitom.
Od fizioloških zahtev in obremenitev izstopa globinski vid (ocena 4), s 3 do 4 pa sta
ocenjena fin prijem ter teža pretežno obeh zgornjih okončin in zgornjega dela trupa
(kritična ocena je 4 in 5). Med psihičnimi zahtevami in obremenitvami posebej izstopajo
pojavljanje stresa (ocena 4 do 5), razpoložljivost za delo (ocena 4), z 3 do 4 pa so
ocenjene kompleksne in pomembne odločitve, zahteva po prilagajanju, vztrajanje pri
reševanju problemov, obseg pomnjenja informacij, zbranost, moteče okolje, kritičnost,
samostojnost in govorno izražanje (kritična ocena je 4 in 5). Z oceno 4 je ocenjeno delo z
ljudmi, odgovornost za ljudi, skupinsko delo in razpoložljivost za delo (kritična ocena je
4 in 5). Od zdravstvenih zahtev so zlasti pomembne dobra odpornost na stres (ocena 4
do 5), dobra zbranost, integriteta osebnosti, odgovornost za delo, dobra realitetna
kontrola ter prilagodljivost, dobra zmogljivost zgornjih udov, zdrava koža (ocena 4), z
oceno zahtevnosti 3 do 4 (kritična ocena je 4 in 5) pa so ocenjene funkcija hrbtenice ter
duševne lastnosti in sposobnosti kot so fleksibilnost mišljenja, splošna inteligentnost,
odprtost (in komunikativnost) in direktivnost (kritična ocena je 4 in 5).

5.4.14 Diplomirana medicinska sestra – motorist reševalec
Od ekoloških obremenitev izstopa toplo okolje v zaprtih prostorih in na odprtih
deloviščih (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Od fizioloških obremenitev zelo izstopajo
ostrina vida na blizu, daleč, spreminjanje akomodacije, globinski vid, vidno polje, dobra
ostrina vida v mraku, sposobnost lokalizacije izvora zvoka, razpoznavanje zvočnega
vzorca (ocena 5; kritična ocena je 4 in 5), nadalje prepoznavanje površinske in globinske
strukture, propriocepcija položaja telesa (ocena 4-5; kritična ocena je 4 in 5), sledi
intaktna okulomotorna koordinacija, sposobnost prepoznavanja barv, razvit ravnotežni
čut (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5) ter obremenitev zaradi nefiziološkega sedenja,
težko dinamično delo pretežno obeh zgornjih okončin (ocena 3-4; kritična ocena je 4 in
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5). Med psihološkimi zahtevami in obremenitvami zelo izstopajo lastnosti kot so
vztrajanje pri reševanju problemov, zbranost (ocena 5; kritična ocena je 4 in 5), sledi
sposobnost zaznavanje informacij, zahteva po zaznavanju različnega, razpoložljivost za
delo. Med zdravstvenimi zahtevami najbolj izstopajo zmogljivost zgornjih in spodnjih
udov, hrbtenice, gibalne sposobnosti celotnega telesa(ocena 5; kritična ocena je 4 in 5),
sledijo pa primerna hranjenost, dobra zmogljivost centralnega in perifernega živčevja,
vida na daleč in blizu, dobra forija, fuzija, akomodacija, barvni in globinski vid, vidno
polje, dober vid v mraku, sposobnost razpoznavanja slušnih informacij, dober
ravnotežnostni čut, tip, zdravo srce, arterije, vene, dihala, kri in krvotvorni organi, od
psihičnih lastnostih pa fleksibilnost mišljenja, visoka splošna inteligentnost, sposobnost
pomnjenja, sposobnost natančnosti zaznavanja informacij, visoka pozornost, zbranost,
usklajenost gibanja, sposobnost motoričnega odreagiranja, dobra integriteta osebnosti,
odgovornost za opravljeno delo, dobra realitetna kontrola, prilagodljivost, odpornost na
stres, dobra razpoložljivost za delo (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).
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5.4.15 Srednja medicinska sestra v Zdravstveni postaji Apače, Gornja Radgona
Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 (kritična ocena je 4 in 5) podana za
bakterije, kar je še sprejemljivo. Od fizioloških obremenitev in zahtev izstopajo
okulomotorna koordinacija, ostrina vida na blizu, globinski vid, prepoznavanje barv,
sposobnost ločevanja izvora lokalizacije zvoka (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Od
psiholoških zahtev in obremenitev so najvišje ocenjeni sposobnost zaznavanja
informacij, zbranost, moteče okolje, sposobnost skupinskega dela, vpliv na delo,
razpoložljivost za delo, govorno izražanje (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).

Od

zdravstvenih zahtev izstopajo lastnosti kot so dobra fleksibilnost mišljenja, splošna
inteligentnost, sposobnost pomnjenja, natančnost zaznavanja informacij, pozornost,
zbranost, odgovornost za delo, realitetna kontrola, odprtost in komunikativnost,
odpornost za stres, razpoložljivost za delo, zdravi zgornji in spodnji udi, hrbtenica,
centralno in periferno živčevje, dober vid na blizu, dober barvni vid, globinski vid, vidno
polje ter slušne informacije (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).
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5.4.16 Srednja medicinska sestra v negovalni enoti, UKC Ljubljana
Od ekoloških obremenitev je najvišja ocena 3 (kritična ocena je 4 in 5) podana za
umazanijo in smrad, kar ne odstopa pomembno od povprečnih obremenitev. Od
fizioloških obremenitev in zahtev izstopa težko dinamično mišično delo pretežno
zgornjih okončin (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5). Med psihičnimi zahtevami in
obremenitvami izstopajo zmožnost vztrajanja pri reševanju problemov, delo z ljudmi in
odgovornost za ljudi. Med zdravstvenimi zahtevami izstopajo zdravi zgornji in spodnji
udi in hrbtenica (ocena 4; kritična ocena je 4 in 5).

Tabela: Število kritičnih obremenitev in zahtev po posameznih delovnih mestih

Delovno mesto

Št.

kritičnih

obremenitev

in

zahtev (ocena 4 ali 5)

1. Srednja medicinska sestra/zdravstveni

33

tehnik v splošni ambulanti (ZD Ljubljana
Bežigrad)
2. Srednja medicinska sestra/zdravstveni

59

tehnik/bolničar v patronaži (ZD Celje)
3. Srednja medicinska sestra v urgentnem

34

kirurškem bloku (UKC Ljubljana)
4. Srednja medicinska sestra/zdravstveni

56

tehnik v intenzivni negi na Abdominalni
kirurgiji (UKC Ljubljana)
5. Diplomirana medicinska sestra

v

63

intenzivni negi na Abdominalni kirurgiji
(UKC Ljubljana)
6. Diplomirana medicinska sestra v centralni

44

intenzivni terapiji (CITu, UKC Ljubljana)
7. Diplomirana medicinska sestra v urgentni

48

dejavnosti, Internistična prva pomoč (IPP, UKC
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Ljubljana)
8. Diplomirana medicinska sestra v patronažni

28

zdravstveni negi, Zdravstveni dom Adolfa
Drolca Maribor
v

54

10. Srednja medicinska sestra v Domu starejših

12

9.

Diplomirana

medicinska

sestra

reševalnem vozilu (UKC Ljubljana)
na Fari Prevalje
11. Bolničar negovalec v Domu starejših na

6

Fari Prevalje
12. Diplomirana babica v porodnem bloku IT

20

III, UKC Ljubljana
13. Diplomirana medicinska sestra v psihiatriji

22

14.

sestra-

58

15. Srednja medicinska sestra v Zdravstveni

35

Diplomirana

medicinska

motorist-reševalec
postaji Apače, Gornja Radgona
16. Srednja medicinska sestra v negovalni

7

enoti, UKC Ljubljana

6 Zaključki
Iz navedenih ocen tveganja zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi je razvidno, da se
delovna mesta med seboj razlikujejo tako glede ekoloških, fizioloških, psihičnih
obremenitev in škodljivosti, kot tudi glede zdravstvenih zahtev delovnega mesta. Med
ekološkimi obremenitvami izstopa predvsem izpostavljenost virusom, bakterijam,
parazitom, kemičnim snovem kot so razkužila in čistila, nikakor pa ne gre zanemariti
izpostavljenosti umazaniji predvsem pri negi pacienta. Praktično na vseh delovnih
mestih so prisotne različne fiziološke obremenitve in zahteve, ki so uvrščene med
efektorno udejstvovanje, dinamično mišično delo, vključno z ročnim premeščanjem
bremen, na mnogih delovnih mestih izstopajo zahteve glede ostrine vida, sposobnosti
lokalizacije izvora zvoka oziroma zahteve glede drugih čutil. Izjemno pomembne so tudi
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psihične zahteve in obremenitve, ki se pojavljajo v večjem ali manjšem obsegu praktično
na vseh opisanih delovnih mestih.
Glede na ocene tveganja, ki so izvedene na konkretnih delovnih mestih, je skupno
število kritičnih obremenitev in zahtev največje na delovnem mestu »Diplomirana
medicinska sestra v intenzivni negi na Abdominalni kirurgiji (UKC Ljubljana)«, sledi
delovno mesto »Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik/bolničar v patronaži (ZD
Celje)« in »Diplomirana medicinska sestra-motorist reševalec« (Tabela).
Na različnih delovnih mestih so različne tudi socio-organizacijske zahteve delovnega
mesta kot so zahteva po primerni stopnji strokovne izobrazbe, dopolnilnem
izobraževanju, delovnih izkušnjah, izmenskemu delu, nadurnem delu itd. Po navedbi
preiskovank in preiskovancev je veliko psihičnih in organizacijskih obremenitev
povezanih z nezadostnim številom delavcev, ki se v javnem sektorju ne nadomeščajo
skladno z naraščajočimi zahtevami in potrebami.
Za vsa delovna mesta velja, da so predvsem pomembni ukrepi za varovanje zdravja in
varnosti na delovnem mestu v smislu odprave ali vsaj zmanjševanja obremenitev in
škodljivosti, ki so predstavljeni oziroma predlagani v posameznih ocenah tveganja (kot
npr. spremembe tehnoloških postopkov z nadomestitvijo nevarnega dela z manj
nevarnimi postopki dela, mehanizacija, zamenjava nevarnih snovi z manj nevarnimi,
učinkovito kadrovanje, določitev delovnih mest, kjer je potrebno izvajati periodične
preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, potrebne ergonomske
rešitve v okviru humanizacije dela, redno spremljanje virusnih markerjev HBV, HCV, HIV
ter zaščitna cepljenja itd.). Pri tem je potreben multidisciplinarni pristop in aktivno
sodelovanje izvajalcev medicine dela (specialistov medicine dela, prometa in športa),
varnostnih inženirjev, delavcev in delodajalcev. Pomembno je tudi redno opravljanje
preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev in predvsem izvedba ukrepov, ki so
predlagani s strani izvajalcev medicine dela in služb varnosti pri delu.
Nikakor ne gre zanemarjati dejstva, da je na razbremenitev medicinskih sester potrebno
razmišljati že pri načrtovanju, oblikovanju, graditvi in rekonstrukciji objektov in nabavi
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opreme. Pri tem je potrebno vgrajevati naprave in pripomočke, ki omogočajo
medicinskim sestram varnejše in manj obremenjujoče delo s pacienti. V svetu se že v
praksi uveljavlja slogan »Nič dvigovanja za medicinske sestre«. Zato je pomembno, da se
spoznanje, da je tako delo mogoče, vnaša in uči tudi v vzgojno izobraževalnih inštitucijah
tako tam, kjer se vzgajajo MS kot tudi tam, kjer se vzgajajo bodoči načrtovalci
zdravstvenih objektov in zdravstvene opreme.
Dobra stran izvedene pilotne študije je, da smo prvič v Sloveniji pričeli z raziskovanjem
obremenitev, škodljivosti in zahtev na delovnih mestih medicinskih sester in s tem
odprli to pomembno področje proučevanja, katerega končni cilj je izboljšati razmere na
delovnih mestih v zdravstveni negi.
Pri tem moramo poudariti, da je šlo pri prvič izvedenih ocenah tveganja le za oceno, pri
kateri so poleg zdravnikov izvajalcev medicine dela, psihologov ter glavne sestre
Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, sodelovale tudi glavne in druge
sestre oddelkov in ustanov, kjer so bile ocene tveganja izvedene, zato ni mogoče
izključiti osebne pristranskosti in pristranskosti cilja. Iz navedenega razloga
predlagamo, da nadaljujemo raziskavo z objektivnejšimi metodami s katerimi želimo
doseči končni cilj, to je zagotoviti večjo varnost in zdravje pri delu medicinskih sester.
Poročilo pripravili:
Izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med.
Izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.
V ocenah tveganja so sodelovali še:
Dr. Alenka Škerjanc, dr. med.
Martin Kurent, dr. med.
Doc. dr. Marija Molan, univ.dipl. psih.
Mag. Niko Arnerić, univ.dipl. psih.
Dr. Nevenka Šestan, VMS, dipl. org. dela
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