POROČILO S SEMINARJA ETIKA IN ZDRAVSTVENA NEGA
ki je potekal dne 27.5.2009 v Zavarovalnici Triglav v Kranju

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki pri svojem delu vstopamo v odnos s
človekom, največkrat v odnos z bolnim, s človekom v stiski. Zato je toliko bolj
pomembno, da ta odnos temelji na etičnih načelih, ki izhajajo iz moralnih vrednot.
Velikokrat se tega zavemo šele takrat, ko sami vstopamo v vlogo bolnika, zato je
pomembno, da občasno presodimo svoje delo in odnos tudi iz druge perspektive, iz tiste,
iz katere nas opazuje bolnik. Za naše delo pa je pomembno tudi priznavanje in
spoštovanje dela sodelavcev, partnerski odnos in dolžnost posameznika da prispeva po
svojih najboljših močeh k ustvarjanju ugodne delovne klime, na kar velikokrat
pozabljamo.

V imenu Zbornice – Zveze nas je pozdravila gospa Monika Ažman, izvršna direktorica pri
Zbornici Zvezi in opozorila na prihajajočo krizo, ki se že močno izraža v nekaterih
evropskih zdravstvenih ustanovah in tudi na področju zaposlovanja v zdravstveni negi.
Ob tem je opozorila na nenačrtovano odpiranje Visokih šol za zdravstveno nego v
Sloveniji. Poročala je tudi o uspešno izpeljanem 7. kongresu zdravstvene in babiške nege
v Ljubljani. Pojasnila je, da je ob izdaji odločbe o vpisu v register ter izdaji odločbe o
podelitvi, podaljšanju ali odvzemu licence potrebno plačati upravno takso, kar je bilo
določeno z novelo Zakona o upravnih taksah, upravne takse pa predstavljajo (delno)
plačilo splošnih stroškov za dejanje oziroma dokument, ki ga upravni organ opravi
oziroma izda.

V uvodnem predavanju nas je gospa Marina Velepič popeljala skozi zgodovino nastajanja
in oblikovanja Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in nas
seznanila z njegovimi načeli in določbami, katerih upoštevanje je obvezno za vsako
medicinsko sestro in druge člane negovalnega tima. Naše znanje s področja etike smo
preizkusili tudi na primerih iz prakse, katere smo morali analizirati, ugotoviti ali so bila
kršena pravila Kodeksa etike in ob vodenju predavateljice poiskati pravilne rešitve glede
na etična načela. Ob tem smo aktivno sodelovali udeleženci v dvorani, na žalost je nekaj
udeležencev navedlo tudi primere, ko so sami kot bolniki ali pa kot svojci bolnikov imeli
negativno izkušnjo kršenja načel Kodeksa etike s strani zdravstvenih delavcev.

Gospa Sandra Naka je v svojih predavanjih opozorila, da smo delavci v zdravstveni negi
dolžni spodbujati etično mišljenje pri delu z novo zaposlenimi in s študenti, jim dajati
vzgled s svojim delom in odnosom. Predstavila je področja odgovornosti medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov ter pravico do dela v varnem okolju z zadostnim
številom ustrezno usposobljenega kadra. Pojavila se je dilema, kako ravnati v primerih,
ko pravna pravila niso v skladu z načeli Kodeksa etike in pravili stroke. Pomembno je, da
medicinska sestra ohrani profesionalen odnos in ne presega svojih kompetenc.

Predavanje gospe Vere Štebe je bilo balzam za poslušalce v dvorani. Njen topel nastop,
človeški odnos in doživeto pripovedovanje podkrepljeno s primeri, so tipičen primer

odnosa, ki temelji na etičnih in moralnih vrednotah. K skrbi za druge je gospa Vera Štebe
dodala tudi skrb za medicinsko sestro, da lahko opravlja svoje poslanstvo.

Seminar se je zaključil s predavanjem gospe Irene Cvetežar o etičnem vidiku nasilja v
zdravstveni negi. O nasilju govorimo, ko gre za odnos med dvema stranema, kjer ena
stran z uporabo ali s samimi grožnjami, da bo uporabila moč, vpliva na drugo stran.
Nasilje ni dopustno, zato ga je potrebno prepoznati in ukrepati. Za reševanje nasilja so
odgovorni vodilni delavci v organizaciji, sicer pa je pri Zbornici – Zvezi organizirana
delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, kamor se lahko obrnemo za nasvet v
primeru prepoznavanja nasilja.

Seminar se je zaključil ob prijetnem druženju in pogostitvi ter izmenjavi mnenj. Namen
seminarja je bil pridobiti nova znanja s področja etike v zdravstveni negi. Dal pa je
mnogo več; poglobljeno razmišljanje in presojo dela in odnosa vsakega udeleženca
seminarja in spoznanje, da vsako medicinsko sestro najmočneje zavezuje Kodeks etike
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
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