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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE REPUBLIKE SLOVENIJE
Štefanova 5
1000 LJUBLJANA
gospod Tomaž GANTAR
Minister

ZADEVA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH

Spoštovani minister za zdravje, gospod Tomaž Gantar,
uvodoma Vam čestitam za izvolitev na funkcijo ministra za zdravje, hkrati pa izkoriščam
priložnost, da Vas v duhu aktualnih razmer, v katerih prevzemate vodenje ministrstva, obvestim
o razmerah, v katerih delajo zaposleni v zdravstvenih zavodih.
Ne dvomim, da so Vas sodelavci sproti obveščajo o razmerah na terenu in organizaciji dela v
teh razmerah. Največja odgovornost Vlade v teh razmerah je seveda zaščititi zdravje in varnost
ljudi, pri tem pa je izjemnega pomena zaščita zaposlenih, ki kljub razglašeni epidemiji in
posebnim ukrepom morajo opravljati delo, zlasti v službah, nepogrešljivih za delovanje
sistema, ki s tem nase prevzemajo veliko odgovornost in s tem tudi bistveno večje tveganje za
okužbo.
V okviru KSS PERGAM je organiziran velik del zaposlenih v dejavnosti zdravstva, med
drugim v UKC Ljubljana, Onkološkem inštitutu in drugih bolnišnicah v Sloveniji. Zavodi so
seveda sledili navodilom in ukrepom, ki jih je doslej sprejela Vlada oziroma Ministrstvo za
zdravje, sprejeli pa so seveda tudi lastne ukrepe za zaščito pacientov, zaposlenih in za omejitev
širjenja novega koronavirusa nasploh. V zadnjih dneh pa nas zaposleni v zdravstvu obveščajo
o tem, da jim ni na razpolago ustrezna zaščitna oprema, zlasti maske s certifikatom FFP3. S
tovrstno zaščitno opremo so zaščiteni zaposleni na vhodih v stavbe zdravstvenih zavodov,
medtem ko za ostale mask (razen običajnih kirurških mask, ki pa ne ščitijo dovolj učinkovito)
ni na razpolago, niti za zaposlene, ki so zaradi narave svojega dela in diagnostičnih ali
terapevtskih posegov v neposredni bližini in neposrednem stiku s pacienti (npr. obračanje,
slačenje, nastavljanje pripomočkov, materiala ipd.).
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Po naših informacijah imajo zaposleni po bolnišnicah navodilo, da ne uporabljajo mask s
certifikatom FFP3, saj jih je na razpolago zgolj še omejena količina. Zagotovo ni potrebno
poudarjati, da so zaposleni s tem izpostavljeni izjemno velikemu tveganju okužbe, s tem pa je
tveganju izpostavljen celoten zdravstveni sistem.
Poudarjamo, da mora biti zaščita zaposlenih, ki so ključni za pomoč neposredno obolelim zaradi
novega koronavirusa, absolutna prioriteta in da je potrebno storiti vse, da se zagotovi varovanje
njihovega zdravja in varnost. Pozivamo Vas, da storite vse, kar je v vaši moči in pristojnosti,
da bodo zaposleni ustrezno zaščiteni z dostopom do zaščitne opreme v ustrezni kakovosti
in v zadostni količini. Če le-te v tem trenutku ni na razpolago, je nujen njen takojšen nakup in
distribucija med zdravstvene zavode.
Javni zdravstveni sistem je v tem obdobju posebej izpostavljen in prav v takšnih razmerah se
pokaže pomen javnega, dostopnega, kakovostnega in dobro organiziranega zdravstva. Njegov
ključen del so tudi zaposleni, ki se za razliko od številnih drugih ne morejo samoizolirati ali
delati od doma, zato jim je za njihovo varnost in za varnost drugih nujno zagotoviti ustrezno
zaščitno opremo.
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